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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع2646با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

نخسبی؟محتاجانکاربرآرينخسبی؟جانوعقلچوگرباشدچه

شود اگر تو مانند عقل و میکه چه:گویدمیشود،میبینید که تمام ابیات به نخسبی یعنی نخوابی ختممی

جان نخوابی و همینطور براي برآوردن نیازهاي محتاجان یا درست کردن کار محتاجان نخوابی، خسبیدن 

کند به زندگی به میتوانیم اینطوري بگوییم که انسان شروعمییعنی خوابیدن، و در مصرع اول این بیت

گوید که اگر عقل و جان، عقل و جان تو باشد که از میاینطوري،جنس او هستداند از میخدا، در حالیکه

. خوابدنمیاول من از جنس تو بودم و االن هم از جنس تو هستم،

.خوابد تو هم به صورت من نخوابینمیهمینطور که عقل و جاننخسبی؟جانوعقلچوگرباشدچه

و دوباره ما . ذهنی حساب کنید که در واقع هوشیاري خوابیده استتوانید عقل و جان من میعقل و جان را

. که مانند این عقل و جان خفته نباش، براي اینکه تو نور جاویدان همیشه بیدار هستی:به زندگی بگوییم

ر بلکه از خوابی که موالنا اینهمه د،شنویممیگوییم و خودمان هممیاین جور ابیات یا سخنان را،و بنابراین

خواب ،زند و ما باید از آن بیدار بشویممیاش حرفخوابی که موالنا در باره؛بارة آن حرف زده بیدار بشویم

آید ولی بیدار مینظر فهم این موضوع به وسیلۀ ذهن آسان به نظربه که هوشیاري در ذهن است و گرچه 

. شدن از آن کار مشکلی است

ها، بیت اول کتاب غزلیات حافظ آمده، بیدار شدن از خواب ذهن که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل

شویم و میمعادل شناخت این حقیقت است که ما از جنس زندگی هستیم از جنس خدا هستیم و به او زنده

این خواب هوشیاري گرچه قابل .کنیممیشود که بینهایت است، و حس زنده بودنمیاندازة ما به اندازه او

کنیم در حین خواب ما باید بیدار بشویم و بیشتر اوقات میتوصیف است ولی چون ما در خواب صحبت

خودمان باید خودمان را بیدار بکنیم، که معادل این است که اجازه بدهیم زندگی ما را از این خواب بیدار 

کند و بیدار شدن من ذهنی یا نمیودش خودش را بیداردانیم که من ذهنی خمیبطور قطع و یقین.بکند
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خواهد از بین نمیبنابراین من ذهنیبیدار شدن ما از خواب من ذهنی همان و از بین رفتن من ذهنی همان،

اگر دوباره بگوییم که ما از جنس خداییت و هوشیاري هستیم و وقتی وارد ،و قابل استفاده خواهد بود. برود

بوسیلۀ فکر کردن به چیزهاي موضوع ایم؛م، ما فکر کردن را یاد گرفتهشویمیویم وارد ذهنشمیاین جهان

یک جنس دیگر بسازد که یک بافت فکري و ذهنی ،از فکرهوشیاري این توان را دارد که ، و چسبیم میفکر

ذهنی بوجود کند، این بافت تغییر بکند، بچرخد و با این چرخش یک تصویر میاست و چون ذهن تغییر

.  بیاورد که متحرك است دینامیک است و این اسمش من ذهنی است

سازیم که میشویم این بافت رامیمن ذهنی یک بافت ذهنی است و ما آن نیستیم، اول که وارد این جهان

بایستی که میخودمان را از دیگران بصورت جسم تشخیص بدهیم، جدایی را بشناسیم، بعد از این شناخت

اشکال بشر این هست که توقفش در ؛، توقف در ذهن نباید طوالنی باشدباره به حالت وحدت برگردیمدو

ذهن طوالنی شده، در نتیجه دردهاي بسیاري بوجود آمده و انسان با دردهاي بوجود آمده از هم هویت 

شما هر .داردو دردها وجود ها هم هویت شدگیشدگی هم، هم هویت شده، بنابراین در ما انباشتگی 

و روابط فرزندان ریخته، چه بسا در روابط زناشوییدرد اید من ذهنی در آن رابطه اي که درست کردهرابطه

برادرها، خواهرها، یا بین پدر و مادرها و فرزندان، اینها روابط است در این روابط درد ،باهم، خواهر برادرها

کند و گرچه میکند تحریکمیا خواب در ذهن را تشویقوجود دارد و علی االصول این دردها و بروز آنه

اگرچه نگوییم غیرممکن است بسیار ،گیرد از خواب ذهن بیدار بشود، بیدار شدنمییک نفر ذهناً تصمیم

. شودمیبسیار مشکل و وقت گیر

آید که یکی از میبه نظر،کنیم خواندن یک غزل و بعدش ابیاتی از مثنويمیروشی که در این برنامه ارائه

کند، به میزندهتان به خود اصلیکند و شما را میشما را نرمو لطیف است بهترین روشها باشد و غزل 

وقتی لطیف شدید، انعطاف پذیر ؛دهدمیعشق، به هوشیاري، یک خرده جنس خودتان را به خودتان نشان

ید در آن حالت لطیف به آنها عمل کنید، و توانمیآن حکمتی که در مثنوي است آنها بسیار مهمند،شدید، 

ها را یا دردها را، و چه بسا که انسانها بدون ، آن ایرادها را آن هم هویت شدگیتوانید آنها را ببینیدمیحتی
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بینند، گرچه ممکن نمیکنندمیکنند پدیدة من ذهنی را و دردهایی که خودشان ایجادمیاین روش کار

کند، نمیو یا استعداد ایجاد درد در دیگران به شما کمکدیدن هم هویت شدگی.است در دیگران ببینند

. ناظرش باشید تا بتوانید کاري براي خودتان بکنید،این پدیده را باید در خودتان آشکارا ببینید

انتقاد و ، ندیدن ایرادهاي دیگران و عدم باشیدباید بارها گفتیم که همیشه خودتان زیر نورافکن خودتان 

کند که روي خودتان باشید، تکرار به صورتهاي مختلف به شما کمکمیپرهیز از عیب جویی به شما کمک

رود، ولی تکرار عادتهاي من ذهنی، میاش سرکند، گرچه من ذهنی تکرار را دوست ندارد حوصلهمی

. شود، شما از تکرار خسته نشویدمیخصوصیتهاي من ذهنی سبب شناخت آنها

است به نوعی به خواب ذهن فرو 623رچه که خوابیدن را موالنا شاید صدها بار تکرار کرده، این برنامه گ

بطور صریح اصالً موضوع معنویت و عرفان که شناخت خود تکرار شده، ها تقریباً در خیلی از برنامهرفتن 

ین نیست که من بگویم که گوییم خودشناسی منظور امیوقتی. بیدار شدن از خواب ذهن است،اصلی است

این شناخت در بارة !دانممیبلی من آدم عصبانی مزاج هستم یک مقدار زیادي درد دارم اینها را خود من

ولی شناخت اصلی شناخت من هایی که هوشیاري شما در این جهان بوجود آورده،من ذهنی است و پدیده

شوید و روي پاي آنمیمن ذهنی به آن زندهتان است که پس از رهایی ازتان است، من خداییاصلی

این من احتیاج به جهان ندارد که من بشود، و در واقع خودشناسی یا گویید من این هستم، میایستید ومی

این هم عرض کنم که .ها و اطالعاتزنده شدن به آن هست، نه یک سري انباشتگی،شناسایی خود اصلی

شعر گفتن، نویسندگی کردن، خوب حرف زدن اینها شعرها و یا اصالً حفظ کردن،انباشته کردن اطالعات

گنج حضور بیدار شدن از خواب ذهن، تغییر هوشیاري جسمی به هوشیاري دیگري گنج حضور نیست، بلکه 

شود شما نمیکه اسمش را گذاشتیم هوشیاري حضور است، و اگر این تبدیل یا تحول در شما صورت بگیرد

است، کم حرف زدن است، مثالً سکوتو یکی از خصوصیتهاي آن که در این غزل هم آمده متوجه نشوید 

گوید با سخن میانسان چون زیاد سخننخسبی،گویان،سخنگویان،سخنگوید  میدر یکی از ابیات

.رودمیگفتن یا فکر بعد از فکر است که به خواب ذهن فرو
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هم . به اندازة کافی مبهم استار بسیار مهم است، من ذهنی و باز هم عرض کنم که ساده صحبت کردن بسی

هویت شدن با دردها به اندازة کافی ما را گیج کرده، یکی از خصوصیتهاي من ذهنی این هست که چنان 

تا آنجایی که ؟براي چی باید اینطور باشد!پیچیده صحبت کند که هیچ کس نفهمد یا کمتر آدمی بفهمند

دانیم میگوییم، اگرمیصحبت بکنیم، بطوري که همه متوجه بشوند ما چی داریممقدور است باید ساده

کند، به میپس در این کار ساده صحبت کردن کمک. کنیممیگوییم، راجع به چی صحبتمییم چیندا

.کند و ما هم باید ساده صحبت بکنیممینظر من موالنا بسیار ساده صحبت

تري پیدا ها بیشتر اوقات براي این هست که یک واژه سادهمکثنای، مکنمیهاییگاهی اوقات من مکث

اي متوجه اگر بگویم ممکن است یک عدهکهآیدمیخیلی روان به ذهنمکنم، ساده تر از آن چیزي که 

برگردیم به . کندمیپس ساده اندیشی و ساده صحبت کردن و تکرار در این زمینه بسیار کمک. نشوند

.غزلمان

کنیم، احتیاجات براساس من ذهنی، احتیاجات میکه ما من ذهنی داریم یک سري احتیاج پیداوقتی

وقتی ما مثل نخسبی؟محتاجانکاربرآري:گویدمیپس وقتی. مصنوعی است و احتیاجات حقیقی نیست

ا هوشیارانه بینید که االن شممیمانیم،میخوابیم یا مثل عقل و جان زندگی بیدارنمیعقل و جان ذهنی

کند، پس میافتد ولی شعور این هوشیاري بدن شما را ادارهمیهوشیار نیستید که چه اتفاقاتی در ذهنتان

گوید تومیکند فقط هوشیاري به خواب رفته، که پایینمیدارد کاراش در شما شعورش اینتلجنس

وابد، یعنی بیداري ما از خواب ذهنخمیمتشکند، اگر بخوابی هم این چمیخوابی، شعورت دارد کارنمی

گان هستند  که به انرژي ما محتاجان تمام باشندتواند سریع و ساده صورت بگیرد، اما کار محتاجان، می

گوییم، میگذاریم، انسان رامیکناراحتیاج دارند مثل نباتات مثل جمادات مثل حیوانات حاال ما بقیه را 

این لحظه "آن"هم به معنی آنکند، میآن، در طول غزل صحبت داردانسان احتیاج به شادي زندگی 

شود و از اصل میاست و هم به معنی برکت این لحظه هست، برکت و زیبایی و آن چیزي که شادي نامیده

یعنی آنبه حرکت در بیاید و ما هوشیار به زندگی باشیم، بصورت کند، یا خدا بخواهد در ما میما تابش
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، نه آن جوشدمیپس انسانها محتاج شادي هستند که از اعماق وجودشانشود،میي تجربهبصورت شاد

دهد، احتیاج به توجه، احتیاج به تایید، احتیاج به دوست داشتن دیگران، میچیزي که من ذهنی نشان

شما زندگیدهد و میاینکه آنچیزي که من ذهنی به شما نشاناحتیاج به تعداد دوستان زیاد، پول زیاد و 

که حقیقتاً مریض هست یکی از خصوصیتهاي من ذهنی اینکنید براي اینکه آنها هنوز برآورده نشده، نمی

، بیشتر مردم جهان منتظرند تا هاي این مرض منتظر شدن براي زندگی کردن استاست یکی از نشانه

نهاست بدست نیامده و این نیازها کنند زندگی در آمیهنوز آن چیزهایی را که فکر؟زندگی شروع بشود، چرا

. تمامی ندارد

گوید باید تحصیالتم را تمام بکنم تا زندگی شروع بشود، پولدار بشوم، خانه بخرم، میدر شروع زندگی فرد

کردن، یواش من شروع کنم به زندگی؟همسر پیدا کنم، بچه پیدا کنم، اینها هم همه باید بیاید تا چی بشود

شود، یک دفعه از آنوريمیشود یکسري مسائل شروعمیمیانسالی و سنش زیادرسد بهمییواش که

حاال یک ذره که . مها بزرگ شوند بروند، باید بازنشسته بشوشود، باید از همسرم جدا بشوم، باید بچهمی

خواهیمیام خوب بشود، پس کی، باید دستم خوب بشود، زخم معدهشودمیبگذرد یک سري دردها پیدا

تنها چیزي که االن شما هاي مرض است  که ما را محتاج مریض گونه کرده، ندگی کنی؟ این یکی از نشانهز

ریزد و به گفتگویتان میریزد و به کارتانمیو شادي زندگی که به فکرتاندارید شادي زندگی استاحتیاج 

اما اگر آن .ندگی کردن کافی استریزد از همه چیز مهمتر است و براي زمیریزد، به روابطتانمیبا مردم

هاي مصنوعی گرفته شده از تایید مردم و چیزها و وضعیتها چشم شادي نجوشد بیاید و شما به خوشی

کند و پس از یک مدتی نمیبدوزید هیچ موقع زندگی نخواهید کرد، براي اینکه اینها شما را سیراب

. کرد؟ یا نهآید، که آیا من اصالً زندگی خواهممیسرخوردگی پیش

گوییم باید از میدهد، پس این همه کهمیمن ذهنی انسان را در تنگنا قرار. شما به خودتان نگاه کنید

کنم که به نیازهایتان نگاه میاالن من به شما عرض. خواب بیدار بشویم، از خواب بیدار بشویم براي این است

شود میآید و از جنس شما و از اصل شما ساطعمیآنورکنید، آیا شما حقیقتاً معتقدید که آن شادي که از 
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آن کافی است، بعد حاال آن شادي سبب خواهد شد کنید قبول کنیدنمیکافی نیست؟ کافی است، اگر قبول

، خوشتان نیایداگر کنید از کارتان لذت نبرید، میشما در کاري کهاگر که در بیرون شما پیشرفت کنید،

تان برخورداي دارید آن رابطه خوشایند نباشد هر دفعه با همسرتان با بچههر رابطکنید، اگنمیپیشرفت

موقعی که شادي زندگی به . توانید بوجود آوریدنمیکنید اوقات تلخی باشد، شما تغییرات در آن رابطهمی

اینددهد، براي اینکه براي ان هم خوشمی، آن شخص به حرف شما گوشریزدمیآن کار به آن رابطه

خواند شما ایشان را متقاعد بکنید درس بخواند نمیبزرگترین هنر این است که اگر بچه شما درس.شودمی

توانید این کار را بکنید؟ این کار فقط مییا فالن کار بد را نکند و در ضمن رابطه زیبا و خوب هم نگه دارید،

با ! فهمینمیچطور! گوید به من چهمیهنیمن ذ.آید از دست من ذهنی برنمی آیدمیاز دست زندگی بر

کی به حرف شما . دهدنمیمانید و خودتان، گوشمیرود و شمامیکندمیاوقات تلخی با عصبانیت آن قهر

.دهد؟ هیچکسمیگوش

نخسبیایشانخاطربرايروانیشباینخاطرنورتو

از جنس زندگی است، وقتی با او صحبتکند، ولی انسان میپس معلوم است که انسان با زندگی صحبت

گفتاري که او را بیشتر به خواب فروو شنود، از کارهامیکند خودش هم از آن جنس است، خودش هممی

، مثل ایجاد درد بیشتر، مثل ایجاد هم هویت شدگی بیشتر، مثل قضاوت هرچه بیشتر، کندمیپرهیزبردمی

زندگی، خدا، تو نوري هستی هوشیاري هستی که فکرهاي ما بوسیلۀ گوید تو یعنی می.آوردمیاینها خواب

توانیم این فکرها را ببینیم و فکرها را فکر کنیم و به نمیشود، و تو نباشی مامیآن و در داخل آن درست

روند، شب رومی، شب روان همین انسانها هستند که در شب راهروانیشباینخاطرنورتو.کار ببریم

ما وقتی انسان . عشق و زندگی استهر انسانی نه بالقوه بلکه عمالً از جنس تواند هر انسانی باشد، چرا؟ می

شدیم آن پدیدة یکی شدن با خدا در ما بوجود آمده، فقط در اثر فشارات زیاد و رفتارهاي نامناسب ما فضا را 

.شودمیشود و بینهایتیمکنیم، اگر برخی کارها را نکنیم این فضا خود به خود بازمیجمع
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شود، هستی براي تمام میشود، ایجاد فکرهامیسبب دیدن فکرهازندگی، نور حضور که اي تو،: می گوید

ما .رودمیولی شبرو کسی هست که شب راه. انسانها، البته شبرو به معنی انسان به حضور رسیده هم هست

، ولی براي اینکه چراغ قوه چراغ قوه ما چراغ قوه حضور ماستتنهارویم، میراهدر شب دنیا در تاریکی ذهن 

:گویدمی.حضور ما روشن کنیم بایستی از ذهن بیرون بیاییم، باید به او زنده بشویم

براي خاطر ایشان نخسبی*****تو نور خاطر این شب روانی

شود میپس معلوم! نخوابییعنی به خاطر ایشان به خاطر خودت، ما تو هستیم، ما چشم و گوش تو هستیم، 

بیدار شدن شما دست زندگی است، شما نباید سعی کنید بوسیلۀ من ذهنی خود را بیدار کنید، عدة زیادي 

ذهنیمن. روند من ذهنی شما را به حضور نخواهد رساندمیشان به سوي حضوراز مردم بوسیلۀ من ذهنی

گرددمی، به صورت فکرگرددمیدگی بصورت فرمتواند حضور را بشناسد، من ذهنی دنبال خدا و زننمی

رابطۀ هوشیاري با .خواهد آن را به فکر در بیاورد به فرم در بیاورد و این غلط است و این درست نیستمی

آیند، بوسیلۀ آن دیدهمیفکر چی هست؟ هوشیاري یعنی حضور شما فضایی است که فکرها در آن بوجود

.شوندمی

: گویدمیرا چندین بار براي شما، ما اینجا گفتیم،یشادوپانهاي ااین گفته

آن چیزي که بوسیلۀ آن .شود، آن خداستمیبیند نه آن چیزي که دیدهمیآن چیزي که بوسیلۀ آن چشم

آن چیزي که بوسیلۀ . پرستندمیشود و مردم اینجامینه آن چیزي که شنیده. شنود  آن خداستمیگوش

شود آن خداست آن زندگی است، آن هوشیاري است، آن بودن میشود یا فکر کردهمیآن فکر، فکر ایجاد

و خدا از جنس .پرستندمیآید و مردم آن رامیگذارید، نه آن فکري که بوجودمیاست، حاال هر اسمی که

. گردندمیفرم است و مردم دنبال فرمهوشیاري بی

من ذهنی است؟ یا نه، به صورت حضور ناظر، هوشیاري که جسمی حاال نور شما چیه؟ نور شما هوشیاري 

اگر کار؟کندمیتواند بایستد و فکر را نگاه کند و از جنس فکر نشود در شما کارمیروي پاي خودش

هر چه بیشتر حرف. هیچ چیز در ما به اندازة سکوت شبیه ما نیست. هر چه بیشتر سکوت کنیدکند نمی
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شما فکر نکنید که هرچه تند تند فکر .کنیمنمیکنیم، مسائل را کممیئله ایجادکنیم مسمیزنیم و فکرمی

شود، میهر چه بیشتر حرف بزنید یا بهتر حرف بزنید مسائل شما زودتر حلکنید، هر چه بیشتر فکر کنید،

مصنوعی را اي از احتیاجات یک مجموعه. گذارید آن نور بیایدنمیبراي اینکه شما! شوندمیمسائل بیشتر

. آنها نیازهاي شما نیستند! من ذهنی براي شما ایجاد کرده و به شما تحمیل کرده و شما دنبال آنها هستید

توانید مین شما فکر راآپس نوري که بوسیلۀ .توانیم نیازهایمان را بشناسیمنمیما بوسیلۀ من ذهنی حتی

توانید ناظر باشید ولی از جنس فکر مینور حضور است، نوري کهببینید چی هست؟ نور زندگی است،

دانید که حاال دردتان باال آمد، حالتان خوب می،کندمیدانید که ذهن دارد چه کارمینباشید، فکر را ببینید

اي انداختید و هر موقع بین خودتان و فکر یک فاصله.بود یکدفعه بد شد، ولی شما از آن جنس نیستید

و آن حضور ناظر محلی است که . بینم پس آن حضور ناظر غیر از فکر استمیگفتید این است هان من

تواند شما نمیگیرید، ذهنمیشما به آن زنده بشوید در کنترل ذهن قراراگر . شوندمیفکرها در آن درست

د کنیمیفکرشوید،میکنید بلندمیشما فکر. کشدمیرا بکشد، اگر به آن زنده نشوید ذهن همیشه شما را

کند میگوید فکري را در شما بیدارمیدهید، یکی چیزيمیکنید واکنش نشانمیفکرشوید،میعصبانی

. شود گرفتنمیپرید باال، جلو این رامیشما

خواهند به شما القاء کنند، فکر رامیشوید، مردم یک فکري رامیوقتی شما به آن حضور ناظر زنده

گردد، ولی میخورد برمیاست، این فکر روي حضور ناظر شما اثر ندارد، تقبینید این جسممی،بینیدمی

کنند شما واکنش میشما ببینید با حرکات و فکرهایی که مردم. رویدمیکشد و شمامین نباشد شما راآ

کنید، حس میاحترامیرنجید، حس بیمیترسید،میشوید،میشوید، نگرانمیدهید، خشمگینمینشان

و وقتی شما به این نور زندگی زنده.کندمیکنید، اینها همه غلط است، اینها را من ذهنی ایجادمیادبییب

کنید، حتی جهانی که شما در آن میتان را خودتان ایجادشوید که همه مسائلمیشوید، آشکارا متوجهمی

شوید میتاننابراین مسئول هوشیاريدیگران دخیل نیستند و بکنید، میکنید شما خودتان ایجادمیزندگی

توانید بکنید این هست که در این میتوانید بکنید و مهمترین کاري کهمیتنها کاري که.شویدمیو متوجه
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هوشیاري شما در این لحظه چقدر از جنس حضور است؟ و . لحظه مسئول کیفیت هوشیاري خودتان بشوید

گویید من روابطی دارم که میاالن شما.اي خودتان استچقدر هوشیاري جسمی است؟ مسئولیتش به پ

تان با بعضی دوستانتان، با بعضی از فامیلهایتان، از توي این روابط درد است، رابطه شما با همسرتان با بچه

توانید بکنید این هست که این میتنها کاري که شما.قبل توي اینها شیطان، من ذهنی درد تزریق کرده

، اگر هم بشوم خواهم موازي با زندگیمیمن. انجام بدهمعمل تسلیم شدهخواهم میمنلحظه بگویی

تنها کاري ! این لحظه اتفاق این لحظه را بپذیرم! بینم که زیر خشم، غصه و ترس هستم بپذیرممیناراحتم

. حضور ناظر ندارید، اگر شما توانید بکنید، تنها جاي شروع این است اگر شما تمرین معنوي نداریدمیکه

دهید آن نیرو بیاید، آن نیروي متحول کننده وارد سیستم شما بشود یواش میبراي اینکه درآن لحظه اجازه

با من ذهنی بخواهید عمل کنید دوباره همان واگر آن را قطع کنید. یواش همه روابط را متحول بکند

پس تنها کار مهم و تنها کاري که از دست ما بر. یدتوانید بکننمیهیچ کاري. مسائل را بوجود خواهید آورد

.ه در این لحظه با او موازي بشویمآید این هست کمی

، شب روان را اصالً همه انسانها بگیرید، نور ذهنشان، نور دیدشان تنها چراغ روانیشباینخاطرنورتو

توانید میکاری شما چ. توانید بکنیدنمیتوانید ببینید، کارينمیشان تو هستی، اگر آن نباشد شما کهقوه

کنم میم شروعمنگویید من هم براساس همین میتوانید بکنید؟میاگر آن نور نباشد چی کاربکنید؟ 

شود که آن درد را ایجاد میتوانید درست کنید؛ براي اینکه انرژي وارد آنجانمی!کنممیروابطم را درست

توانید، نمیشود؛ شما بطور قطع و یقین بدانید کهنمیشود؛نمیکند،میدارید که درد ایجادايکرده، انرژي

.عمل تسلیم شده انجام بدهیدباید 

به این ابیات خوب گوش کنید، حفط کنید، زیاد تکرار کنید، امروز توي برنامه عرض کردم تکرار کمک

، یک روزي که در شما نفوذ کند،هزار بار هم باید بشنویدنگویید این مطلب را هزار بار شنیدم، ده . کندمی

براي خیلی از شما ممکن است تکرار ذهن باشد پس از ! دانستمنمیگفته؛ منمیشویم؛ هان این رامیبیدار

شود یک ذره شما آزادمیشوید هر دفعه که تکرارمیریزه ریزه شما متحول،یک مدتی وقتی ریزه ریزه
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قضیه . کندمیکنید، آن یک خرده شناسایی شما را یک خرده آزادمیده شناساییشوید، یک خرمی

حتی یک !بسیار نادر است که یک نفر یک دفعه متحول بشود؛ ممکن است.اینطوري است یکدفعه نیست

اش را با کسی که درد در آن است حل کند؛ باید این کشد تا آدم رابطهمی؛ زماندفعه هم متحول بشود

تصمیم . و این دردها را حل کند و آن شخص در دلش نسبت به شما عوض بشودبریزد ي توي این رابطه انرژ

اگر شما با من ذهنی حرف بزنید تا آن انرژي وارد نشود مگر. مردم دست خودشان است، دست شما نیست

من ذهنی است؛ هیچ توانید تغییر بدهید؟ این قضیه تغییر دیگران یک توهم میمگرتوانید نفوذ کنید؟می

تواند هیچ کس را تغییر بدهد؛ مگر خودشان در دلشان تصمیم بگیرند خودشان را تغییر بدهند و نمیکس

متعهدانه روي خودشان بکوشند؛  

نخسبیتابان،مهاي بگرديگردونمحبوسانگردبرشبی

کنیم، تنها میبا زندگی همکاريشود که زندگی در ما خوابیده، به صورت ما خوابیده، ما میپس معلوم

هیچ موقع نگویید .تان را در این لحظه بعهده بگیریدهمکاري هم این است که مسئولیت کیفیت هوشیاري

ام خوب گوید؛ وضع اقتصاديمیام اینطوريگوید، رییسمیام اینطوريگوید، بچهمیکه همسرم اینطوري

، نه خیر شما مسئولیت کیفیت هوشیاریتان را بعهدهنیست؛ من حق دارم اینطوري واکنشی باشم؛ نه

شود بیشتر میلرزد، این کیفیت دارد عوضمیموالنا گفت مثل برگ بید آدم،تا این انجام نشود. گیریدنمی

نوزده % 20هوشیاري حضور دارم، شما مواظب هستید که این % 20من االن . شودمیهوشیاري جسمی

بسیار . شودنمیکنم؛ همچون چیزيمیکنم، من آنطوريمیمن اینطوريدرصد نشود که شما هی بگویید

، پرهیزتان هستیداین لحظه اینجا سر میدان ابد است و مواظب هوشیاري. ایدتیز در این لحظه شما ایستاده

کند، میدهد، چه چیزي شما را تحریکمیدانید چه چیزي هوشیاري شما را تغییرمیکنید خودتانمی

هیچ موقع نگویید که مردم عوض بشوند، من درست بشوم؛ مردم عوض.دانیدمیتان رانقاط ضعفشما 

.توانید عوض بشویدمیشوند؛ ولی شمانمی



2016Program # 623سپتامبر 6- 1395شهریور  16: تاریخ اجراگنج حضور623برنامه شماره 

13: فحهص

بینید که در ذهن هر لحظه فکري می،کنندمیمحبوسان گردون انسانهایی هستند که به تغییرات ذهن نگاه

فکر محصول بچینید و چشم به آن دوختید شما محبوس این چیز د از این خواهیمیآید، اگر شمامیبوجود

ماه اي : گویدمیگردنده هستید؛ گردون به معنی آسمان است و هر چیز گردنده؛ در این مورد ذهن ما است؛

که من از جنس تو هستم من توي زندان افتادم براي اینکه توجه اي اصل من،اي زندگی،اي خدا،اي ان،تاب

کند؛ من خیلی عالقمند به موضوعات فکر هستم من از میپرد جذبمیرا هر لحظه فکري که در ذهنمم

روشن کردن سبب شناساییکمک کن؛ روشن کن؛! دانم کی هستمنمیخواهم میوه بچینم؛ منمیآنها

منفصلشود، یک دفعه فکر میشود؛ پایین آمدن سرعت فکرمیشود؛ این جور گفتارها سبب سکوتمی

.دهد شما از جنس او هستیدمینشانآید به شما میشود، از آنجا یک فضاي هوشیاريمی

، نخسبیتابان،مهاي بگردي، محبوس یک چیز گردنده، گردونمحبوسان؛ گردونمحبوسانگردبرشبی

ایید بکنید با این موضوع را شما تتابد، همیشه بیدار است، میشود خورشید زندگی همیشهمیپس معلوم

؟ کی؟ شما با ذهنتان؟ کندمیاین بدن را با این پیچیدگی کی اداره.خوابدنمیاینکه شعور زندگی در شما

خوابد؛ بلحاظ هوشیاري همنمیالبته که نه، شعور زندگی، چقدر حساس و ظریف و پیچیده است پس

خوابد، اگر شما قبول کنید اگر همکاري بکنید، اگر از قضاوت و هم هویت شدن با چیزهاي آفل پرهیز نمی

کنید، اگر بشناسید که چه چیزي آفل است که همه چیز آفل است، هیچ چیز در این جهان پایا نیست یعنی 

بید، این تابش متوقفتامیبشویدآنمردنی نیست؛ بمحض اینکه آندائمی نیست، غیر از شما و اصل شما؛ 

خواهد بکشد عقب میهوشیاري یعنی امتداد خدا رفته توي جسم و. شود براي اینکه از جنس او هستنمی

،در چیزهاي آفل این جهان خبري است،روي خودش قایم بشود، شما با تصور اینکه در دنیا خبري است

هر کسی مقاومت را نکنید؛ !  ؛ مقاومت داریدگذارید برگرددنمیزندگی است موافقت با این موضوع ندارید؛

لحظه بعد هم به صفر برساند بازهم پهلوان است؛ لحظه بعد هم در این لحظه به صفر برساند او پهلوان است؛

دهد نیروي زندگی رد بشود و به فکر و عمل و جسمش میچرا؟ اجازهبه صفر برساند بازهم پهلوان است؛

شویم؛ ما کودنمیشود؛ اگر وارد نشود ما مریضنمیاگر مقاومت باشد وارد.کندبرود و همه را درست اداره ب
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چسبیم به باورها، باورها بد نیستند هم هویت شدگی میکنیم، مامیشویم، ما فکرهاي قدیمی را تکرارمی

بیاور با سال پیش را 50شوند مثل ماشین، شما ماشین میبا باورها بد است، باورها اجسامی هستند کهنه

سال پیش را بیاور و کامپیوترهاي االن هم بیاور اینها باهم 40اتومبیلهاي االن یکی هستند؟ کامپیوترهاي 

. شما مولد باور هستید نه خود باورشود، میباور در آن فضا درست. اند؟ نه؛ باور هم همچون چیزي استیکی

کند ما میصالً ذهن ما در نور تو است که فعالیتنور ذهن ما تو هستی، اگفت تو نور خاطر ما هستی، یعنی 

و آن فکرها را ما نباید بپرستیم و اینها باورند و اینها فکرند؛آیدمیاگر تو بشویم از این ذهن چیز دیگري در

شویم، نهایت پرستش این میپرستیم آننمیتازهپرستیم؛ میکند آن رامیبلکه آن چیزي که فکر را درست

.ما باید خودش بشویم. پرستش مال ذهن است؛ ما پرستش نداریمن بشویم؛ آهست که 

نخسبیطوفان،ازدارينگاهشزمانینوحتووکشتیجهان

کند، انسان بصورت خداییت با میکند، انسان با اصل خودش با خداییت صحبتمیانسان با خدا صحبت

گوید جهان می.د، ما جسم نیستیمخواهیمیکند، هر جورمیکند، خدا با خودش صحبتمیخدا صحبت

ما کشتی هستیم، این بدن ما کشتی است و تو نوح زمانی، حاال جهان را بگذاریم کنار ما خودمان را بگوییم،

نوح رمز خداست در این رمز . نوح یعنی خدا است. کشتی هست ولی اصل ما در این کشتی نباید باشد

فرم، جهان فرم در آغوش فضاي ۀهم. ولی در مورد ما روح ما هوشیاري ما نباید در ذهن باشد،زندگی هست

گرچه که ما . پس در مورد ما کار درست این است که ما در ذهن نمانیم. در آغوش خداست،بی فرمی هست

ن نیستیم و در ولی وقتی که با این بدن هم هویت نیستیم و در ذهنماکنیمدر این بدن هستیم و زندگی می

کشتی . د ما را حفظ کندتوانمیداخل این ذهن گردنده زندانی نیستیم و در فضاي یکتایی با او هستیم، نوح 

طوفان نوح این نیست که شما . شودمینوح براي ما فضاي یکتایی هست و طوفان نوح در زندگی همه برپا 

آید و با مشخصات میسان به این جهانوقتی ان! طوفان نوح میدانید چی هست. بیرون منتظرش هستید

اش هم هویت با زیبایی،شودمیبا اینکه زن هست یا مرد هست، با این هم هویت ،شودمیبدنش هم هویت 

با شودمیبا همسرش هم هویت شودمیهایش هم هویت با بچهشودمی، با اموالش هم هویت شودمی
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اش هم هویت با باورهاي سیاسیشودمیهم هویت اشبا باورهاي مذهبیشودمیمملکتش هم هویت 

در نتیجه چی . شودمیهم هویت اش با باورهاي علمیشودمیهم هویت اش با باورهاي شخصیشودمی

خواهد از اینجا میچرا؟ براي اینکه زندگی شما را. ماندنمیاما این جسم اینطوري. جسمشودمی؟ شودمی

کند ومیایدآید خیلی از این چیزهایی که شما سفت و سخت چسبیدهمییواش یواش طوفان. بیرون آورد

. بردمی

، آن نسیم و بادها یواش یواش زیاد شروع شدهیعنی طوفان از اولشودمیدر میانسالی طوفان شروع 

اصالً رسد که این زندگی هر انسانی در حوالی پنجاه سالگی، چهل و پنج سالگی به سرخوردگی می. شودمی

بچه ،همسر دارم،خانه دارم،پول دارم؛خواستم به دست آوردممن آن چیزهایی که می. چه مفهومی دارد

ش همن که هم. ش کجاستامقام دارم پس کجاست این زندگی آن کیفیت،اهمیت دارم،سواد دارم،دارم

یواش یواش !مده استطوفان آ. امو مریض شدهکنممیو حس نقص کنممیناراحت هستم و حس جدایی 

دانم صورتش چین و چندتا موي سفید دارد، نمیشودمیش دارد سفید یموها. ندکَمیبعضی چیزها را 

کند و پاهایش هم دردمیبیند کمرش هم دردیواش یواش می!کندمیاول تعجب . کندمیپیدا دچروك دار

طوفان ! کلسترولش باال است و چی و چیخورد،یک چندتا هم قرص می.کندمیکند، آنجایش هم دردمی

چرا تسلیم . بردند میکَطوفان وقتی شدید باشد، می. کَندیعنی هرچه که چسبیده بوده، میآمده است

شما در این وسط . د نجات دهدتوانمینوح وآوردمیشویم؟ نوح است که طوفان را به وجودنمیطوفان نوح

خورد و از کنار ما رد شد رفت، ما زندگی میاین زندگی به چه دردمیانسالی و در این سرخوردگی که 

فقط یک . دچار طوفان نوح شده است. دیخواهد بکننکردیم و امیدي هم نداریم که زندگی کنیم، چکار می

. شوندسوار نمیها ولی بعضی. کشتی هم فضاي یکتایی است. کشتی است

باالي آن کوه روممینه بابا من ،پسرم بیا در کشتی: گویدیمنوح به فرزندش. در داستان فیل خواندایم

اینطور چیزي نیست . کشتی سمبلیک هست. نیست بیا در کشتیها بابا جان وقت این صحبت: گویدمی. بلند

از هر چیزي دو جفت ،ن چیزي نداریموهمچما که . بیایدباال بگیرد و کشتی راکه آب بیاید روي زمین
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نوح، : گویدمی. در این لحظه اگر در زندگی شما طوفان نوح برپا شده است. ها سمبلیک هستنه این،بگذارند

گوید ما نسیم فرستادیم بعد بادها یک ذره تندتر شدند، توجه اول می. فرستدزندگی به شما پیغام دارد می

. ندیمکردي ما کَبعضی چیزها هم از تو گرفتیم، رفتی جایگزین کردي و آن گلیم را هی تو درست. نکردید

. بکنیخواهیمیهایش را بکنند، چکار همه گلکه االن ! هی. ندیمهی تو درست کردي ما کَ

تمام آن . بفرما سوار شو. پیغام این است که کشتی نوح که فضاي یکتایی هست، آمده است. پیغام چی هست

گفت بابا ، مثل پسر نوح. شویمنمیسوارما . باورها و آن چیزهایی که چسبیده بودید، بینداز بیرون سوار شو

کوه یک باور .  روممیبینی؟ من  سر آن کوهآن کوه را می. زنیحرفهاي احمقانه می!چقدر ازاین حرفها زدي

هر چقدر هم عمده باشد .یتوانمیگویند این باور علمی هست، باور علمی باور هر چی نمیها بعضی. هست

. دهدنمیدهد باور تو را نجاتنمیرود تو را نجاتباالخره از بین می،باشندهر چقدر هم همه قبول داشته

! گویید نهشما می. بکندخواهد خودش را از چسبیدن به چیزهامیزندگی .دهدنمیتقلید تو را نجات

کند، چرا رهامیآن را خراب. گذاریددیگر میبجایش یک چیزکندمیکنید، این را خراب کوشش می

براي اینکه به هیچ . رودنمیشروع کن به ساختن آن از بین،کنید؟ برگرد برو فضاي یکتایی از آنجا بسازنمی

یکبار که همه چیز را رها کردي و از هیچ چیز هویت نخواستی، از هیچ چیز . چیز دیگر نخواهید چسبید

وقتی .یاد گرفتی،کرديدیگر تجربه،چسبیدنمیخوشبختی نخواستی، وقتی یک بار آزاد شدي دیگر

هنوز ها بعضی. چسبینمیو چیزهاها فهمیدي که درد تو از چسبیدن به آدمها و چیزها است، دیگر به آدم

من دیگر اصال زن،غلط بوداش همهرآخ،امگویند آقا من سه بار زن گرفتهمی،کنندمیاند قهریاد نگرفته

خواستی خب این نداشت که چسبیدي و از او چیزهایی مییکی بهتو ،بله. کنمنمیمن شوهر. گیرمنمی

. زندنمیگیرد دیگریاد می،سوزاندزند به یک چیز داغ میآدم دستش را می. هر دفعه سرخورده شدي،بدهد

سوزاند وقتی.هویت شدگی و خواستن زندگی از یک نفر و از یک چیز از یک باور، شبیه چیز داغ استمه

آنها ،یک علتش مردمان دیگر هست،گیریمنمییاددر این مورد ولی ما . دردش را حس کردي دیگر نکن

در خیابان شوید بلند می،گیریدمییادشما این حرفها را از موالنا،چسبندآنها می،کنندمیمارا تحریک
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پس د در بیاوریم، انباشته کنیم، حرص داریم، رویم زیادوید؟ میمیآقا کجا. دوندبینید همه میمی،رویدمی

زندگی از خودش خرد ؛زندگی هستی؛شما هوشیاري هستی؛نه شما از آنها تقلید نکن.ما هم باید بدویم

پس. هم بکنیکه شما نبایدکنند، میدوند، همه این کار رامیاین که همه.تو خرد خودت را بکار ببر؛ دارد

توهم کنید، اینرهاراذهنی،منکشتیاینبایدکنیدپیدانجاتطوفانازشمااینکهشدیم برايمتوجه

ازرستنوچارهراهاست، تنهازندگیرمزنوح، استیکتاییفضاينوحنوح، کشتیکشتیبهبرویدواست

.آنهاستازشدنآزادهاستشدگیهویتهمدادندستازطوفان

نخسبیپیمان،آنازدراندیشیروزآنوعدهداديکهقدريشب

بهالستزندگی، روزاولروزتوکهراقدريشب.کنیممیصحبتبا خدابا زندگیانسانبصورتماهنوز

هستی؟منجنسازتوآیا: پرسیديازمنکرد، وخواهمبیدارخودمبهتورامنگفتیکهداديوعدهمن

کنی؟ میبیدارخودتبهرامنگفتینهرفتم، مگرجسمخواببهولی. بلهگفتمومن

ادارهراکائناتتمامکهعقلیاینکند، یعنیبیدارخودشبهراماخواهدمیخداوندکهشودمیمعلومپس

راکائناتاین تمامکهبزرگیک عقلبهکوچکوعقلذهنیاین منخوابازراشماخواهدمیکندمی

. دانندانسانها میهمهوشمایعنیدانیممیرااینماوکندمیاداره

من هماینکهیعنیچه؟یعنی،باشپیمانآندرفکرتودادي،وعدهمنبهراقدريشبیکآنروز

ایجادودنبالکنیدمیایجاددردلحظهبهلحظهشمااگرهستید؟هستم، شماپیمانآنفکردرهوشیارانه

است،مردمرويتمرکزتانکنید،میبدگوییوحسادتمرتب، بینیدنمیدرخودتانراواینهستیددرد

خوابازشماکههرلحظهشوید،میبیدارذهنخوابازشماکهاستشبیقدرشب.نیستیدفکردرآن

آنزمانچون.نیستمعلومباشدموقعچهاینکهو. استشماقدرلحظ شبآنشویدمیبیدارذهن

بیست، وسومبیست، هفدهممثلمشخصیهاي تاریخیککهاند کردهفکرمردمنیستومعلوممشخص

قولانسانهاهمهبهخدا، انسانهاستهمهمالقدرشب: گویدمیدیگريجورموالنا. استرمضانماههفتم

بهنباتازنباتبهجمادازبرممیتورامن.بشويبیدارجسمخوابازکهکنممیکمکتوبهمنکهداده
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ماکهگوئیدمیشماحاال. کنممیزندهخودمبهوبیدارراتوانسانذهندرانسانبهحیوانو ازحیوان

اندیشهایندراو کهکهگویدمیمابهاینطورموالناواقعدر،باشهمتوپسهستیماندیشهایندراش همه

،کندمیراخودشسعیدارد؟ نهیاشویدمیبیدارشماکهببیندتاکندمیامتحانلحظهبهاو لحظههست

.گذاریمنمیکوشیممیذهنیمنباماچون، مکوشتو، توپیکوشمهمیمن

مکوشتو، توپیکوشمهمیمن*****خروشکممشاخنزدیکستصبح

برسمحضوربهبایدچطورکهنکنفکراینقدرباشساکت،نزنمانده، حرفذرهیکاستاآلنهمینصبح

کوشمهمیمن، کنممیکارتورويدارممنکن،عملوبزنمنت حرفبراساسکم، بدهنشانواکنشکم

تسلیمعملیعنی، بکوشممنبگذارپس؟رفتیبیراههبهوکوشیديچقدر.مکوشدیگرتوتو پسپی

واکنشونکنعملخشمبراساسبیاید،حضورپایگاهازبگذار،نکنعملکنینمیحسراحضورشده، تا

اساسبرو، باشنداشتهانتظاروندهتغییررادیگران، نکنعملرنجشوحسادت، ترسبراساسندهنشان

است، نزدیکخیلیتوقدراندازد، شبمیعقبراقدرشباینها،نشوخشمگینونرنجتوقعاتتواراتظانت

ودارندقدرشبهمهشماست، پسشخصقدرشبشویدمیبیدارذهنخوابازشماکهاي لحظهپس

عملیازنندمیحرفمردموقتیشمابگیرید، آیادارید؟ اندازهمقاومتچقدرشما . استشمادستآنوقت

پذیرشتمرینکنید؟میتمرینراپذیرش؟ کنیدمیبازرافضاآیدنمیخوششذهنتاناینکهولوکنندمی

زیادوزیادبشودزیادوقتی، آرامشآرامش اصل شماست،شودمیآرامشسببشمادرلحظهبهلحظه

شماکهمدتییکازپس. شودمیتجربهشاديبصورتآنحرکتوحرکتبهکندمیشروعیکدفعهبشود،

لذتشودمیخوشآیندکنید اینمیکه برخوردهرکسیباکهشویدمیمتوجهید کردتمرینراپذیرش

شماازبلکهریزدمیشمابهکارازاینکهنه.ریزدمیآن بهشادياینکنیدکه میکاريهروشودمیبخش

ریزدمیآنبهدرونتانشاديکهاستموضوعییکیااستاي وسیلهیکاینچونولیریزد،کار میبه

خوششانشماازهمههمینطورآید ومیخوشتانهمهازکهبینیدمییواشیواش،شودمیخوشآیند

ورفتندمیوشدندمیبلندآنهاآمدیدمیشماقبالً وقتی.نیستندمتنفرشمادیگرازمردم.آیدمی
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دارد برکتآنشادي شوند، اینمیجلبشوندجذب میشماشاديطرفبهبینیدمیاالن. دانستید چرانمی

، نخوابیدهخداواستنزدیکشماقدر، شبکندمیجذبراهمهشماشادياین.کندمیدارد همه را جذب 

حلرامسائلتاندارمنهاي فکروسیلهبهکمتر، کنیدقضاوتکمتراینکهبهباشیدهوشیاروآگاههمشما

نشانشماذهنکهچیزيهرکهبیاوریدبیادوبچسبیدآفلچیزهايبهکمتر، کنیدایجاددردکمترکنید،

هویتموقعبهواید چسبیدهچیزهاییچهبهکهباشیدناظر.بچسبیدآنبهنبایدواستآفلدهدمی

درمثالهستیدجواناگر.نچسبیدبیشترچیزهايبهسالهبیستهستید مثالجواناگر.بکنیدراخودتان

تا، نخواهدزندگیجهانیاینچیزهايازکهبگیردیادانسانکهاستراحتبسیارسالگیبیستیاپانزده

پدربههستیدسالهبیستاگرشما.کندگیردردودرکندایجاددردوبچسبدچیزهاییبهآدماینکه

دیدخواهید،کنیدنگاهتان فامیلیوخانوادگیهاي دوستازبرخیبهیاودوستانتانوبستگانبهومادرتان

وسیلهبهتدریجبهنشدهریختهاولروزدرداینداردوجودشوهرهاوزنبینآلوديدردروابطچهکه

کردنپیداشفابرايوکندپیداشفابایدرابطهاینوشدهریختهرابطهاینبهآنهاتقابلوذهنیهاي من

اینجوري، نیستآسانیچیزیکدکننکاربایدهردو.بریزدرابطهاینبهحضوربراساسزندگینورباید

روانپیشبرویدروزدوآنازبعدبکنیددردازپررارابطهوکنیدکاربکشیدزحمتسالدهشماکهنیست

تمامچیزهمهگشتیدبازکهآنجاازودهدگوششماحرفبهایشانوبنشینیدآنجادوساعتوشناس

هر، استریختهاین بهرادردگذاریدمیرااسمشکههرچهیاذهنیمن، دیو، شیطان.شودنمی.باشدشده

کنترلشماخواستیدکهلحظههر.استریختهرابطه اینبهاش انرژي،منگفتیدوآمدیدباالکهلحظه

آنبهاید ریختهدردآنبه، نکنیدحسابکسراکسآنوباشدشمادستفرمانوبدهیددستوروکنید

بایدرودنمیبینازسادگیاینبهشدهایجاددردکنیدکنترلخواستیدکهموقعهر.ایدریختهدردرابطه

.بکشیدزحمت

همطرفآنوامکردهگوشحضورگنجمنحاالکهنکنیدفکردادیدگوشحضورگنجبهدوماهاگرشما

هوشیار.شودمیدردبیوگرددبرمیرابطهاینپسدهدنمیگوشحضورگنجواستشماهمسرحاالکه
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بهما.خواهدمیمواظبتخیلیزندگی، باشیدمواظبباید، نکندایجادزیادتريدرددتوانمیشماشدن

نشانواکنشیهر، زنیدمیحرفیهرشما؟ نیستمهمچی! نیستمهم، گوییممیذهنیمنعنوان

بهرادردمناینوباالآییدمیمنبصورتمرتبکندمیدردایجاداینهاو، کنیدمیکنترلیهردهید،می

جدادونفراینکهبهگرددمیبرشمابدنبهگرددمیبردردش، بشوددردازپروقتیوریزدمیرابطهاین

ودارندخوبیرابطهدونفراگر.کارکنندبایدوشودمیسختچسباندهمبهشودمیندیگروشوندمی

شوهروزنیکشما.شوندمیگرفتاربشوندجدااگرکنندحفظبایدکهکنندحفظرارابطهاینخواهندمی

چکارزندگیبهنهدارندجداییبهراهنه،سال9یا8طیبگیریدنظردردارندجوانبچهدوتاکهرا

کاراستنزدیکشماقدرشب،قدرشب. اندازدمیگیرراآدمذهنیمنکهاستاینجابکند؟ندتوانمی

تاکهدیگرينیرويیکبهشویممیبیداراآلنما، کنممیکمکشمابهمنکهدادهوعدهخداوندکنید

.ایمبودهخبربیآنازبحال

نخسبیآن،داريتوچونباشدچهنداردآنخفتنکهجاناي مخسب

برخیولیشمابههمبشوداطالقزندگیبهدتوانمیهمآنازبیتهر، شودمیکهصحبتهااینهمهببینید

رادوهررويالبتهکهخدایاانسانیهوشیاريبهگویدمیانسانهوشیاريبهراخطابشموالناآشکارامواقع

حالتاینکهبرايبمخسجاناي گویدمی.استشماشخصبهخطابشگاهیالبتهکهگذاریممیاثرما

.استزیبایی،استبرکتمکانیلحاظبه،زمانیلحاظبهاستلحظهاینآن،نداردراآنذهندرخفتگی

125غزل شماره حافظ، غزلیات، 

داردآنیکهباشآنطلعتبنده*****داردمیانیوموییکهنیستآنشاهد

آنزیبايصورتبندهبیاتو، داردزیباموهايواستباریککمرشکهنیستآنرويزیباوزیبایعنی

شماوقتی.نیستجهاناینبهمتعلق»آن«آیدمیآنطرفاز»آن«، داردآنی،دارد»آن«کهبشوکسی

از»آن«هستیدناظروحاضرلحظهاینودردهیدمیانجاملحظهدراینکهاستکاريرويتمرکزتان

تمامشماپس.استلحظهدرحضورواسطهبهدیگرسويبهآناتصالوآیدمیجهاناینبهشماطریق
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برايرالحظهاینکار. هستیدانجامشمشغولودهیدمیانجاملحظهدراینکهباشدبکاريتمرکزتان

بهبودنزندهولحظهاین، پوشانیدمیرالحظهاینصورتایندرنکنید وسیلهآیندهدرچیزيبهرسیدن

مسیريازعبورحالدروبرویمجايبهمخواهیمیمااینکهمثل. شماستزندگیمنظورخودشلحظهاین

لحظهبهلحظه. رسیدخواهیمراهپایانبهکیپساینکهبهنکنیدمعطوفوندهیدراحواستانهمههستیم

تماشگرناظرحضوربااصطالحبهو.بینیدمیرابسیاريهاي زیباییووچیزها، انسانها، درختان، خیابانشما

مدیتیشنیاوارمراقبهنگاهیامالحظهگویندمیرااین.نیستیدبرسیدبایدکهآنجاییفکربهفقطوهستید

جهانبهفقطداردورودمیداردکهشماستباهمیشهناظرحضوریک. کنیدمیحرکتايمراقبهبصورت

.نیستبرسدخواهدمیکهجاییومقصدبهحواسشوکندمینگاه

نخسبیآن،داريتوچونباشدچه*****نداردآنخفتنکهجاناي مخسب

انسانهابقیهوجماد،حیوان،درخت، آوریدمیجهاناینبهرا»آن«شماي، داررا»آن«آنانسانتو

بایدشما،نیستیموصلاو بهماذهنحالتدریعنینداریمراآنماخفتنحالتدر، هستند»آن«منتظران

شمابهموقعیکائناتعقلآننیروآنیعنی، بکنیدبرقراراوبهرااتصالوشویدوصلاوبههوشیارانه

بهعمقمقداريیک، کنیدنگاهجهانبهناظریکبصورت، باشیدزندهحضوربهشماکهدارددسترسی

، نیستیدذهنجنسازنیستیدجهانجنسکهکنیدحسشما، کنیدمیایجادلحظهایندرحضورلحاظ

شمااگر، ببیندبتواندراذهن،ببیندرافکرهابتواندکهباشدآمدهبوجوددرشمادیگريهوشیاريیکیعنی

اینورا»آن«کهکسیاولین.آیدنمیجهاناینبههم»آن«، نداردشمابهدسترسیاوباشیدنداشته

.شودمیزندگی، زندگیتان، هستیدشماشخصخودکندمیتجربهرابرکت

نخسبیهندستان،یادکرديچوپیالنآهنگپیشوپیلشهتویی

ویکتاییفضايسمبلهندوستان، شودمیپیداهندوستاندرپیلکهمیدانید، هندوستانیعنیهندستان

بهشناسیممیماکهموجوداتیقافلهایندرروندمیجلوانسانهاهمهانسان، هستیم) پیلشاه(پیلشهما
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انسانهاآیانباتاتوحیواناتمثلجماداتمثلبشوندآگاهاوبههمهبشودقیامتبایدروندمیزندگیسوي

نیستند؟یا؟هستندسردسته

گفتار اندر آفرینش مردم فردوسی، شاهنامه، 

نداهبپرودمیانجیچندینبه*****نداهآوردبرگیتیازدوتورا
مداربازيبهراخویشتنتویی*****شمارپسینفطرتنخستین

اینهااند آوردهجهاندوازهستیهوشیاريکههمیکیهستیجهانیاینشیماییموادمقداریکتویعنی

چندینبهراانسانتواند کردهردتکاملمختلفمراحلازوایمخواندهدراینجابارهاکهگویدمیفردوسیرا

واستپیلشهاستترینیافتهتکاملکهآخرینواستشدهجدااوازکهفطرتاولین، اندبپروردهمیانجی

جلوواستپیلشاههرانسانیشماحاال. نکنبازيمشغولراخودتکهگویدمیوهستیتورودمیجلو

حاال. استکردههندوستانیادفیلشگویدمیکهالمثلیضرب.ایمکردههندوستانیادماهمهمهورودمی

بله،بخوابیمنبایداستهندوستانکهیکتاییفضايبهرویممیداریمزندگیبصورتفیلبصورتماکه

گوییم که رفتیم توي این ما می.نکنمشغولبازيبهراخودت:گویدمیفردوسی. برویمذهنخواببهنباید

ما؟نیستیمیاهستیمرئیسما؟ آییممیحساببهچقدرمامردمدرنظرمجلس مردم به ما احترام گذاشتند، 

منآیامردم. استبازياینها؟مهمممنکهاند متوجهمردمچقدر؟ مهممچقدرنیستیمیاهستیمکنترلدر

زیادواقعازنند؟میدستچقدرزنند؟میدستمنبرايمردمزنممیحرفوقتیآیاکنند؟میدعوترا

ولیاستادگویندمیاوبهچرا؟گویندمیچهمنبه؟زنندمیدستاجباريهمینطوريیا؟زنندمیدست

منبازياستذهنبازياینها! هستماوازبهترکهمن؟نیستممنولیاستاستاداوچرا؟گویندنمیبمن

ذهنتانخواباگر. بینیدمیخوابهاییچهبینیدمیچهخوابدرببینیدشما.استخواباینها،استذهنی

بیدارخوابوسطیمیگومیخوابیدهکهکسییک. استایندرکاراشکال.  بشویدبیداریدتوانمیننبینیدرا

. استسنگینخوابشانکهها بعضیاید دیده،کندمینبیدارشصداوسرکنندمیکههمصداوسروبشود

ماآیا! نروبخواببیشترحداقلشوبیدارکهدهدمیتکانرامااشعاراینباموالنا، کنندمیصداوسرعارفان
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فضايسويبهبرويبایدزندگیازقسمتییک، زندگییکبصورتشمااستمشخصپس؟شنویممی

.نخوابیراهوسطیکتایی

نخسبیزندان،کنیرابستانکهخویشرحمتودادزنپسنديتو

بستانجهاناینوزمینایناینکهبراي، پسنددنمیکهخدابهخداستبههماستانسانبههمخطاب

همهاینجااستبستاناینجا. باشیدولعبلهومشغول،ذهنیمنگذرانیخوش، گذرانیخوشجاي، است

نبات،هستحیوان،هستانسان،هستسبزي،هستآب،هستدرآناکسیژن،استجواهریکزمینزچی

اي : گویدمی. ایمافتادههمجانبهحرص سر،پولسرها،شدگیهویتهمسرما.هستچیزهمه،هست

اگر،کنیمزندانرابستاناین،خوابدرماکهپسندیدنخواهیتوداريبخششوهستیعادلچونتوخدا

خوابدرماهستهممادرعدالتوانصافآنوخردآنورحمتآنبیاییمخودمانبهردهخیک

یعنی، باشیمیکتاییفضايدرمااینکهشرطبه.استبهشتمثلاینجا،کنیمجهنمراجهاناینآییمنمی

هفتادیاشصتحداقلروندنمیهمشانهمهاگروبروند یکتاییفضايبهبایدانسانهاهمهسرانجام

.بکشیمرایکدیگرنزنیموکنیمپیدانجاتبتوانیمماکهبرونددرصدشان

باشندداشتهدیدقدرتوشعورودنبیایدیگرکراتازباشندهیک،پرندهبشقابیککهکنیدفرضشما

براياینهاوایمکردهدرسترااتمیهاي بمبزیاديمقدارماکهبشوندمتوجهوبنشیندزمینبهیکدفعه

رحمبخودشانکهاینهاگویدمی، بکشیمراخودمانکهایمکردهدرستیعنی.استدیگرانسانهايکشتن

براياند شدهسحراینهانیستندخردمنداینهاگویدمیوایستدنمیاینجا، کنندمیرحممنبه، کنندنمی

استفادهبستاناینازعشقباوخردمندانهچرا.ندارندعقلمگراند کردهدرستمخربموادهمهاینچه

هرچه،هستمعدنیمواد،هستآب،هستاکسیژنآنجاکهگویندمیشانیسئربهوروندمیکنند؟نمی

سینمابهودهندمیپول،کنندمیدرستفیلمحتیاینها؟کنندمیچکاراینها،هستآنجابخواهیدکه

ماخالصه!!اینهاهستندموجوداتیعجباند؟دیوانهاینهابکنندتماشاسینمادررایکدیگرکشتارتاروندمی
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و. کنیمنمیماونیستخردمندانهدهیممیانجامخوابدرکهکارهاییاینکهشویممیهجمتواآلن

. خودمانهمآننفریکاستخودشمسئولهرکسی

نخسبیجاویدان،نورآنتوییچشمتکهجزنخسبدخسبی،اگر

اگرو.خوابدنمیهوشیاري) intelligence(، خردت، شعورت. خوابدمیچشمتفقطهمبخوابیاگر:میگوید

باشدماشعورکهعقلشخوابیدهچشمشفقط،آمدهدرمایعنیذهنیباشندهیکبصورتمادرخدا

شماشخص،شماخوانیممیموالناازکهاشعاريهمینتکراربااستسادهشدنشبیدارپس، نخوابیده

اینکهبراي،خوابدمیچشمتفقطبخوابیاگریعنییبخساگر.دیگراننههستیدخودتانبیداريمسئول

هم،میردنمیکهزندگیمیردنمیکهنورياستجاویداننورزندگیهمیعنی،توهستیجاویداننورآن

. خوابدنمییعنینامیرایعنی؟ چییعنیجاویدانیاهمیشگیهوشیاري.استجاویدانهوشیاريانسان

خونگردشکندمیکارشمامعده، خوابیدمیشماکند، میادارهراشمابدنکهاستخرديآنمثالگفتم

.استرفتهفروذهنبخوابماهوشیاريفقط،کندمیکارشمااندامهايهمهکندمیکارشمامغزو

پیداذهنبهرفتنازپسکهعقلیآنباذهنمانباماکهشرطیبهدتوانمی،بلهبشود؟بیدارتواندمی

ماکهاستاینراهش. اوستباشدنموازيلحظهبهلحظه. استتسلیمآنراهنکنیمدخالتایمکرده

گوشبرنامهاینبهاصالًیاکند میبرنامهاینبهدادنگوشبهشروع کههرکسیندانیمداناراخودمان

دانایی، استداناییکندمینگوشکهانسانهمانمعمولیانسانمعایبازیکی، داردعقلاستنداده

.هستهماصلیمانعواستمانعمیدانممنکههمین

علمیبحثکنیممیاجتماعیبحثکنیممیسیاسیبحث؟کنیممیبحثمجالسدرهمهاینماچرا

منبصورتکهانسانی.میدانمتوازبیشترمنبگوییماینکهبراي؟ کنیممیوجدلبحثچهبراي.کنیممی

یک . نمیدانممنکهکندقبولیکدفعه، دانممیشماازبیشتروبهترمنکهاستکردهبحثسالهاذهنی

هاي موالنا گوش زیر چشمی هم به این گفته«می گویدداند کار سختی است،نمیدفعه قبول کند که 

رسد، ما یک پنج سال پیش است اینها که به دانش من نمی800سال 700ولی خوب اینها مال کنممی
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خوب این حجاب ».فهمیدیمما می،اگر چیز خوبی آن تو بود،دقیقه گوش کردیم چند بیت از موالنا خواندیم

براي من ذهنی یا انسان بصورت من ذهنی .دانمت، حجاب اکبر همین است، حجاب اکبر یعنی من میاس

دانم، ولی شما داننده به صورت نور جاویدان هستید که االن جلوش را خیلی سخت است که بگوید من نمی

وب، سخنرانی خشعر حتی گفتن ،نوشتن خوبگفتم . گرفتید حاال آمدید داننده به صورت من ذهنی شدید

د شعرهایی بگوید که در آن توانمی، من ذهنی اینها دلیل به حضور نیست،دانم آواز خواندن خوبخوب نمی

اش درست باشد، ولی در بدگویی یکی و ایراد گیري، انتقاد،درد و غم باشد، درد باشد بسیار عالی باشد، قافیه

اثر بهتر ،است، اینها انرژي بد است هیچ اثري اینها ندارددعوا و ستیزه باشد اینها شعر نیست اینها من ذهنی 

زنید ولو زنید هر چقدر هم حرف میاگر شما براساس من ذهنی حرف می، کنندگی و سامان بخشی ندارند

پس فهمیدیم که بیدار شدن ما .باید خودتان را متوقف بکنید و بگذارید او حرف بزندپسندند، اینکه مردم می

. ی سخت نیستاز خواب ذهن

بیدار شدن ما از خواب ذهنی را چه چیزي سخت کرده؟ حس دانایی ما؛ مقاومت؛ عدم همکاري ما و عدم 

خواب باور سبکتر است، خواب درد پذیرش ما عدم موافقت ما در انداختن دردها؛ درد خواب بدي است، 

د، انرژي بد بفرستد و خودش هم د مقاومت بکنتوانمید درد ایجاد بکند، توانمییک آدمی .خیلی بد است

د، براي اینکه زیر دید درد است، این درد توانمی، نکندمیتجربه کند و متوجه نشود که دارد این کار را 

شما بیایید دردهایتان را بیاندازید؛ هر دردي را در خودتان دیدید .کورش کرده، هوشیاري به حداقل رسیده

تان بگویید اگر من درد ایجاد کردم به من بگویید؛ انتان از اهالی خانوادهاز دوستانتان از همکار.بیاندازید

گیرند شما از آن ایراد براي درست کردن زنند ولو ایراد میمتواضع باشید، صفر باشید، وقتی مردم حرف می

.خودتان استفاده کنید، عصبانی نشوید

نخسبیگویان،سخنگویان،سخنگوییتوتانگویمکردمخمش

پس از این صحبتها شما هم باید بتوانید . کنممیمن خاموش : گوییمما رو به زندگی کردیم داریم می

خاموش کنید، یعنی ذهن را خاموش کنید؛ فکر بر اساس من ذهنی را خاموش کنید؛ واکنش نشان ندهید؛ 
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ک مدتی خودتان را محافظت دارند پرهیز کنید؛ یمیاز چیزهایی که شما را به واکنش واتحریک نشوید؛

شما هم سکوت را سکون را . کنند تا شراب بشودگوید شیره را زندانی میدر مثنوي امروز داریم می. بکنید

، یواش یواش زندگی چشمهاي تا برسید بگذارید زندگی شما را پرورش بدهد. کنید تا شراب بشویدپیشه می

من .اندازیدبینید، بخاطر خودتان میو شما آنها را میکندمیشما را به دردهایتان و عادتهاي بدتان باز 

یعنی زندگی، گوییتوتانگویمکردمخمشزنم تا تو از طریق من حرف بزنی؛ خاموش کردم و حرف نمی

یعنی من االن فهمیدم ؛ نخسبیگویان،سخنگویان،سخن. خدا از طریق شما بگوید، پس این امکان دارد

بخاطر این است که دائماً در حال سخن گویان هستم، در حال به خواب فرو رفتمدرك کردم که من اگر 

دهد، ما دائماً سخن گویان سخن گویان قید حالت است یعنی حالت یک نفر را نشان می.سخنگویی هستم

گویید کسانی که سخن میاي یم بخوانیم سخن گویان، سخن گویان نخسبی،توانمیهستیم، یک جوري هم 

برد، سخن گویی ال سخن گویی نخوابید، حواستان باشد که سخن گویی است که انسان را به خواب میدر ح

هوشیاري ،ندکَمیهوشیاري را ،فکر بعد از فکر حالت سحر آمیز داردمنظور فکر کردن است فکر بعد از فکر؛ 

، کندمیهوشیاري را جذب آیدرود هوشیاري را جذب کرد، آن یکی میآید میاین فکر می،کندمیرا جذب 

چرخیم، این حبس بینیم و در جهان فرم داریم میو ما هر لحظه براساس فکر جهان را میآیدآن یکی می

. تان را روي خودتان نگه داریدید توجه زندهتوانمیشدن در یک چیز گردنده است، این کار را نکنید؛ شما 

.ندکَمیآورد زندگی را ه چیزهاي بیرونی زندگی نمیمستلزم درك عمیق این است که دادن توجه من ب

نخسبیگویان،سخنگویان،سخن*****گوییتوتانگویمکردمخمش

ش حرف نزنم، من در حالت سخنگویی است خدا، یک کاري بکن که من همهاي هوشیاري،اي اي انسان،

گریان آمد خندان «رساند مثل اینکه بگوییم قید حالت است یعنی حالت را می» آن«خسبم، این که دارم می

یعنی در حال گریه آمد و در حال خنده رفت، سخن گویان یعنی همیشه در حالت فکر کردن و بین » رفت

اگر شما چند لحظه آرام باشید و فکر نکنید، خوب از . دو تا فکر هیچ فضاي خالی یا شکافی از حضور نیست

زندگی شما کیفیت دارد وقتی .آیدین آرامش و از این فضاي فکرها خالقیت و زندگی و کیفیت بیرون میا



2016Program # 623سپتامبر 6- 1395شهریور  16: تاریخ اجراگنج حضور623برنامه شماره 

27: فحهص

از فضاي خالی بین فکرهاست که ، شودمیروح بندید زندگی یکنواخت و خسته کننده و بیاین فضاها را می

بر آرید : گفت.ش هستیمجهد آن چیزي که ما محتاجآن برکت، عشق، لطافت و کیفیت و خالقیت بیرون می

؛ ما محتاج چی هستیم؟ خالقیت، برکت، لطافت، عشق، حس زیبایی، حس هوشیاري، کار محتاجان مخسبی

آید فضا را باز کنیم که آن چالش را در آغوش فضا گشایی اصل ماست که وقتی یک چالشی میفضا گشایی؛ 

ستیزه با چالش یکی چالش است و یکی ستیزه،نه با . بگیرد و راه حل با یکی شدن با آن چالش بوجود بیاید

زنیم ، خوب من باید یک الگو از گذشته پیدا کنم این چالش را بگذارم توي آن میبه هم هی ،هم من ذهنی

الگو، حل کنم، ولی خوب همچون الگویی نیست، چالش چالش جدید است براي چالش جدید راه حل جدید 

.آیدمیاز شما به عنوان فضاي در بر گیرنده

نخسبیسلطانآنعشقکزسزدبدیديتبریزيشمسرويچو

.از عشق آن سلطان نخوابی) سزد(می گوید وقتی روي شمس تبریزي را دیدي، شایسته است

البته یار موالنا هم بوده، شمس تبریزي شمس تبریزي اصل شما و زندگی استهمین طور که بارها گفتیم 

این بیدار شدن هوشیاري از خواب ذهن و ماده است، بیدار شدن خدا از آخرین مرحلۀ خواب ماده، و بیدار 

.شدن و زنده شدن به خودش است و این شمس هر دو جهان است به این هوشیاري همه چیز احتیاج دارد

آیا فضاي بینهایت در .به شمس تبریزي درونمان دسترسی داریمولی ما دیدیم وقتی انسان شدیم االن هم

آن فضایی که ما آن هستیم در درون ما االن ما ایجاد شده یا ما باید بوسیلۀ من ذهنیمان ایجاد کنیم؟ شده، 

بندند، بندیم؟ براي اینکه یاد گرفتیم ببندیم، تحریکات بیرون براي اینکه اکثریت مردم میچرا می.هست

امروز صحبت رحمت ایزدي بود، من .شویم که همه این فضا را بستنداي بزرگ میي اینکه در خانوادهبرا

ما من ذهنی حسادت، تنگ نظري، خساست، محدودیت دارد . ذهنی رحمت ندارد بخشش ندارد لطف ندارد

کنیم حق که فکر میداریم؟ براي اینچرا روا نمی.داریم دیگران خوشبخت بشوندبه عنوان من ذهنی روا نمی

اصالً به ما چه مگر مال . شویمیک کسی رفته ازدواج کرده، مدرك گرفته ما ناراحت می. خورندما را دارند می

رسید؟ من ذهنی ما رسید به ما میرسید به پول نمیگرفت به آن پست نمیما بوده؟ حاال آن مدرك را نمی
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، شما هر موقع ت و تنگ نظري من ذهنی استخساس.نیست همچون چیزي. گوید بلی ممکن استمی

گویم و واقعاً جوانمرد باید باشیم، باید بگوییم تبریک میدارید روا بدارید؛ به نفعتان است؛دیدید روا نمی

منظورتان این باشد از ته دلتان تبریک بگویید، خوشحال باشید که یکی در کاري موفق شده، نه اینکه 

اگر . اي خریده است ما هنوز اجاره نشین هستیمل بزرگتر است رفته چه خانهبگوییم سن من از آن پنج سا

گردد، ولی برابر بر می10هر چی میدهی . آیدمانی، خدا از خساست خوشش نمیروا نداري اجاره نشین می

پس این بینهایت و فضاداري و این بخشش ایزدي در ما وجود دارد ما .فهمدمن ذهنی این موضوع را نمی

.اید به آن عمل کنیم نه به تنگ نظري من ذهنیب

*******

. دفتر سوم ادامه بدهیم که عنوانش است3993اجازه بدهید دنباله مثنوي هفته قبل را از بیت 

دیگر باره مالمت کردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن در آن مسجد

قصه به این ترتیب بود که گفتیم، یک مسجد مهمان کُش است، مسجد مهمان کُش فضاي یکتایی این 

ما انسانها که در اینجا موالنا .دو تا انتخاب است یکی غلط و یکی درست. لحظه است و مهمان هم ما هستیم

ب که انتخاب غلطی یک انتخا. کنیمآییم من ذهنی درست می، وقتی به این جهان میکندمیمهمان عنوان 

است این هست که من ذهنی را حفظ بکنیم، اگر شما این انتخاب را بکنید مسجد مهمان کُش شما را در 

حوصله و بی کیفیت و بی زندگی و واکنشی حال و بیمیریم و بییا در من ذهنی می. من ذهن خواهد کشت

50و 40رسد به مان میم و وقتی سنکنیم رو به بیرون داریترسیم،کنترل میشویم، میو خشمگین می

بیشتر مردم این راه را . میریم، ولی این انتخاب غلط استشویم یعنی در من ذهنی میحقیقتاً بی روح می

.راه درست این است که قبل از اینکه بمیریم نسبت به من ذهنی بمیریم. روندمی

د در مسجد بخوابد، و این مسجد خاصیتی که خواهد بروو قصه این طور آغاز شده که یک مهمان آمده و می

معنیش این است که هر کدام از ما انسانها باید یواش . کشددارد اگر بروي در داخل آن بخوابی، مسجد می

شد یعنی زنده کُیواش وارد فضاي یکتایی بشویم و این مسجد که فضاي یکتایی است ما را نسبت به من بِ
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ها ی به خودش، مسجد فضاي بینهایت است، یادمان باشد در خیلی از قصهبکند، زنده بکند به کی؟ به زندگ

این مهمان آمده برود توي مسجد بخوابد و اهل مسجد هم دو جورند، .مسجد سمبل فضاي یکتایی است

کنند و آنهایی که من ذهنی دارند آنها هم یک جور دیگر یکی عارفان هستند آنها یک جور نصیحت می

.کنندنصیحت می

گویند این راه، راه کنند میو این قصه طوالنی است خواهیم دید آنهایی که عارف هستند و نصیحت می

بروي توي مسجد یعنی اگر خواستی موازي بشوي اگر خواستی واقعاً اصلت را خواهیمیآسانی نیست؛ وقتی 

هایت را م هویت شدگیاگر خواستی دردهایت را بیندازي، هبشناسی، اگر خواستی من ذهنی را بیندازي،

گویند این که کاري حاال خواهیم دید میها چون بعضی. بیندازي این کار آسان نخواهد بود از حاال آماده باش

نرو آقا؛ این چه کاري است؛ همین مثل ما :گوینداي هم مییک عده.گوید کاري نداردندارد؛ من ذهنی می

ا تلف کن، همین چیزهاي بی مصرف تلویزیون تماشا کن؛توي قبر من ذهنی بمیر، مثل ما باش، وقتت ر

مشغول خواهیمیمگر ن... گذرد و این هم دواي بی حوصلگی و حس تنهایی والزم نیست که هم وقتت می

اش هم بیا این چیزها را ی کنی بقیهمباشی بیا این چیزها را تماشا کن دیگر مشغول باش، یک مقدار که کار 

دانند و و مقصود از این جهان آمدن را نمی. میري و میرويبعدش می70و 60رد تماشا کن، کاري ندا

؟ از اینها یک چیز را کندمیچه جوري کار . کندمیالبته زندگی روي اینها هم کار . خواهند هم بدانندنمی

اینکه من براي . که زندگی حواسش به شماستشودمیشما با هر چیزي هم هویت بشوید باورتان ن،ندکَمی

هر کسی ! نه. ام حاال کو خدا بیاد مرا پیدا کندام قایم شدهگوید من در این گوشه دنیا تو خانهذهنی می

، شما یک گلیمی ندکَمیپس بنابراین هی . کندمیرا ها هرجاست در فضاي یکتایی است هم هویت شدگی

داند زندگی یا دیوار هیچکس هم نمیام زدم بهخانهدر درست کردید گلهایی رویش گذاشتید، بگویید من 

و همیشه به شما ندکَمیها را رویم این گلبتدریج که جلو می! نه. اي نداریمخدا خبر ندارد پس ما مسئله

ید از چنگش توانمیخواهد شما را به خودش بیدار کند و شما نپس همیشه بیدار است می. کندمیدارد نگاه 

هاي ذهنی دیگر نباید گوش بدهید، از پس شما به حرفهاي من.من ذهنی استاینها همه تصورات . در بروید
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دهید؛ شخصاً وقتی متوجه شدید که باید بیدار بشوید عمل تسلیم شده انجام می. جمع نباید پیروي کنید

هاي نامرئی به دیگران شما را مالمت خواهند کرد، براي اینکه شما در یک شبکه روابط هستید، با رابطه

مهایی وصل هستید هر کدام از این آدمها انتظاراتی دارند، اگر شما بخواهید روي خودتان کار بکنید و آد

خواهند کنترل بکنند یا کنند یا باالخره با شما کار دارند یا میخودتان مرکز توجه باشید اینها یا مالمت می

د به خواهیمیبگویند به به به شما اینطوري نیست که شما را رها کنند و خواهند،یک چیزي از شما می

این !گویند این راه نروکنند میکنند، مالمت مینه؛ نه دردسر درست می! حضور برسید ما هم کمک کنیم

گویند راه آدمهاي بی کار است، بنابراین گوید اگر هم نگویند راه دیوانگان است میچیزهایی که موالنا می

روید حافظ، موالنا، گویند شما چرا میمیزنده شدن به اوست بپوشانند،کنند منظور زندگی را که سعی می

. خوانید براي چی، که چی بشود؟ مثل ما باشید، مگر تلویزیون فیلم ندارد همین را تماشا کنفردوسی می

.اینها هم نوعی دیگر از اهالی این جهان هستند ولی حرفهاي عارفان درست است

3993بیت مولوي، مثنوي، دفتر سوم، 

تا نگردد جامه و جانت گرو*****مکن جلدي، برو: قوم گفتندش
قوم یعنی اهالی مسجد، گفتند که نترسی و زرنگی مکن؛ این جلدي اصطالحی است که موالنا براي من 

م بگذار من بکنم، توانمیگوید من آید من ذهنی میگیرد، دیدید که وقتی چیزي پیش میذهنی بکار می

خواهد با زرنگی و نمایش دادن بی باکی خودش را مطرح کند دارد این را این که میود بکند،رولی نمی

ات از بین خواهد دانی که این جامه که پوشیدي یعنی جامۀ باوري و جان ذهنیگویند تو میگوید، میمی

.ا را خواندیمخواهد برود مسجد در جلسات قبل اینهمهمان می.رفت، زرنگی مکن بیا برو دنبال کارت

3994مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

که به آخر سخت باشد رهگذر*****آن ز دور، آسان نماید، به نگر
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آید، می گوید از دور قبل از اینکه بروي آن تو، قبل از اینکه شروع بکنی به خودشناسی آسان به نظر می

تا به آخر سخت باشد رهگذر، برسانی سخت خواهد شد،خوب نگاه کن، بِه بنگر، اما اینکه راه گذر را تا آخر 

روي اولین هم هویت شدگی را که بگویم بکَن خواهی ترسید، براي اینکه یعنی توي این مسجد که می

گویند گویند پشت سر مردم حرف نزن، وقتی میکشَند وقتی میشده، وقتی اینها را میوجودت روي این بنا

هاي گذشته را که تمام شده کنار گویند آن شکایتها و گلهچیزي نخواه، وقتی میگویند ایراد نگیر، وقتی می

ترسناك است، حاال که ! گویند ندانگویند کنترل نکن، وقتی میگویند نترس؛ وقتی میبگذار؛ وقتی می

به اینها بتدریج باید .گویددارد میها خواهم؛ یک ذره جلو بروي موالنا را بخوانی همیناینطور شد من نمی

ی عمل کنی وقتی ما تمام وجودمان را براساس بد گویی در مورد همسر سابقمان داشتیم توانمیعمل کنی؛ ن

گویند از این مگو این بی فایده است این گذشته است این توهم است این و ظلمهایی که او کرده، وقتی می

باید قبول کنم وضعیت فعلی من بوسیله من گویی که من اگر از او بد نگویمبرد، میتو را به خواب فرو می

؟ من اگر با او کندمیشما مرا نگاه کنید آدم به این دانایی این جور زندگی درست ! که نشده! درست شده

د؛ اگر بگویند تمامی این دردهایی که توانمیروي این بنا کرده ن. شدمکردم اینطوري که نمیازدواج نمی

گوید من دیگر چیزي ترسد؛ مید میتوانمیها و شکایتها اینها را بینداز، نوییانباشته کردي بخاطر این بدگ

شوید که موالنا چرا اینطوري ولی شما باهوش هستید االن متوجه می. ندارم پس راجع به چی صحبت کنم

.گویدمی

3995مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ست آویز جستوقت پیچاپیچ، د*****خویشتن آویخت بس مرد و، سکست
د به معنی از بین رفتن توانمیسکست یعنی جدا شد، سکستن یعنی جدا شدن، شکافته شدن حتی در اینجا 

م از دست نفس خواهیمیگویند افتند، میتو چالش نفس می) بس مرد(گوید خیلی از انسانها باشد، می

کنند نفسشان هستند آن چیزهاي یخواهند بشناسند چون فکر مخالص بشویم و او را بشناسیم، وقتی می

رویم یا شما خردمند کنیم جلو میهایی که ما میدر اثر شناسایی.ند قبول کنندتوانمیبینند نبد را می
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اینها من نیستم اینها من ذهنی من است، این دردها و این عیبها اگر من دارم؛ من یکی :گوییدمی،شویدمی

اند نامیراست از جنس خداست و هوشیاري جاویدان و نور اصل من گفته.اندازم اینها که من نیستمیکی می

خدا است و از بین رفتنی نیست، پس من هم آسیب ندیدم، حاال که من آسیب ندیدم و من عنصري هستم 

شوم، خالصه آسیب شوم، غرق نمیسوزم، خیس نمیرسد و من نمیکه نامیرا هستم و آسیب به من نمی

گوید آن به من نرسیده، امروز هم داریم تو این مثنوي خواهیم خواند، براي اینکه میها ببینم پس آسینمی

زند که گردش پاکیزه شود از همه بالهایی هم زند، میزند به نمد نمیچوبی که مرد به نمد زد به گردش می

تو نکردي، حاال شما قبول روي اینجا بایست و تامل بکن و که سرتان آمده پیغامش این بوده که تو بیراهه می

دهی و بکنی و این لحظه مهمترین کار را انجام میخواهیمیکنید که نکردي از این لحظه به بعد می

.گیريمسئولیت هوشیاري خودت را به عهده می

شوند و روند و درگیر می، خیلی از انسانها در این چالش کندن خود میخویشتن آویخت بس مرد و، سکست

شوند و شتی گرفتن با این چالشها یک دفعه پشیمان میکَنند ولی وسط کار وقت پیچاپیچ کُرا میخودشان

ی از آن آویزان بشوي، و آن یک چیز توانمیدست آویز همیشه چیزي است که .گردنددنبال دست آویز می

ی استفاده کنی، انتومیمادي است، حواست باشد اگر رفتی این تو، دیگر از چیز مادي براي نجات خودت ن

، دنبال دست آویز مادي هم نیمه کاره بمیريشودمیخالصه اگر شروع کردي به مردن باید تا آخر بمیري، ن

گوید و موالنا بیت به بیت میشودمیاینها همه نصایح دانشی است که سبب شناسایی . آن تو نباید بگردي

.که شما باید به خودتان نگاه کنید

در دل مردم، خیال نیک و بد*****آسان بودپیشتر از واقعه، 
کردند تو خانه راحت شدند راجع به جنگ صحبت میقبل از واقعه مثالً در قدیم قبل از اینکه وارد جنگ می

هایمان و شناسایی آنها و وقتی به ما نشان م کَندن هویتخواهیمیزد، اینکه ما شودمینشستی خیلی حرفها 

بلی آقا هر «گوییم زنیم میما وقتی حرف می. دهند ناراحت نشویم، نترسیم، انکار نکنیم، آسان استمی

وقتی در همان لحظه » اندازمو آن عیب را میکنممیکسی عیب مرا به من نشان بدهد من در جا قبول 
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کنید به من؛ منعکس می! گوییم این عیب را خود شما داریدنیم میکعیبی را به ما بگویند؛ پرخاش می

.پیشتر از واقعه، آسان بود

.قبل از اینکه بپردازند. آسان استیعنی خیال سختی و آسانی در دل مردم در دل مردم، خیال نیک و بد

د به مسجد بروید یخواهمید روي خودتان کار کنید، خواهیمیشما هم ،خواهد مسجد برودمیاین مهمان

و ما اشتباهاً تا حاال به این کارها نپرداختیم مردیم، . بروید، اگر نروید در گور تن باید بمیریدباید مسجد

از هر جا شروع کرد، هر چه دیرتر، گرچه ما با درد زیادتري روبرو هستیم ولی تجربه هم داریم، شما شودمی

تر ن خودتان که راهتان اشتباه بوده و درد ایجاد کردید سادهکنید متقاعد کردسالگی شروع می50اگر در 

سالم است و خیلی دیر شده، نه شما خیلی چیزها را 50ساله، شما نگویید که من 20است تا یک آدم 

بدست شودمیدانید که اگر آن چیزها را بدست بیاورید زندگی شروع مثالً می. داننددانید که جوانان نمیمی

گذارد شما اقامت شما در ذهن است که نمیشوید که زندگی شروع نشد؛ پس براحتی متوجه میآوردید ولی

گوید من که پول سالشه می20ولی آن کسی که جوان است .زندگی کنید و نباید منتظر زندگی باشید

بگیرم، کار خوبی ندارم، تنها هستم اول باید یکی پیدا کنم، پول در بیاورم، خانه بخرم، بچه دار بشوم، مدرك 

د قبول کند، حواسشان توانمیولی آن ن.داشته باشم، اینها الزم هست ولی زندگی به اینها بستگی ندارد

متوجه کردن او و جلب . آنقدر پی این چیزهاست که تو خواب آن چیزهاست، یعنی درر خواب آینده است

دانید که اینها را بدست آوردید ولی یساله که م50کردن او به این چیزها خیلی سختتر است تا شماي 

.زندگی تو بهتر که نشد بدتر شد

آن زمان گردد بر آنکس کار، زار*****اید اندرون کارزارچون در
البته قدیم االن که نه، البته االن هم جنگ (می گوید وقتی بیاید توي کارزار یعنی جنگ، خانه نشستی 

گفتند با من ذهنی مینشستند و الن جنگ بود خانه گرم و نرم میولی در قدیم که با شمشیر و ف) روندمی

دیدند، نه بابا اینجا آدم ممکن است زخمی بشود رفتند توي جنگ میکشیم، وقتی میزنیم میرویم میمی

آقا اینجا ما براي چی آمدیم؟ چرا آمدیم؟ چرا درست فکر نکردیم؟ چون : گفتیا حتی بمیرد، آنموقع می
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و انداختن دردها و دیدن دردها و ها درون کارزار، شما هم وارد بشوید به کندن هم هویت شدگیید انآدر

بابا نگاه کن این من هستم، اي : گوییددیدن وضعیت اسف بار من ذهنی در خودتان، بروید آن تو آنموقع می

بشود، همین است که هست، چقدر باید کار کنم، چی کار بکنم؟ چرا اینطوري هستم؟ آن موقع کار نباید زار 

دهد، و تنها راه سامان دهم نیروي زندگی بیاید و مرا سامان میشوم اجازه میمن موازي می. اینها من نیستم

. شودمیدادن من همین نیروي زندگی است که با عمل تسلیم شده انجام 

میشتوستجانواستگرگعجلکان*****پیشپايتومنههیننشیريچون
خداکهمرگآناینکهار، برايذنگجلوراپایتوباشآگاه) نشیريونچ(نیستیشیراگرگویدمی

حالهربه.است) میش(گوسفندمثلتوجاناینواستگرگبکَند،توراهاي هویتبکشدراتوخواهدمی

همینمسجدمسجد،سويبهبرویمنهیاذهنیمناستیادتانکشتخواهدراشمااالندانیدمیشما

اینایدشدهخشمگینکهاآلنبینیدمیشماوقتیشویدمیفکرهایتانتماشاگرشماوقتی،استلحظه

خیلیکهشویدمیمتوجهوقتی. استدرهمسرتانکردیدمیفکربحالتاولیشماستدرخشمالگوي

بدانیدبایدشمابترسید،نبایدشمابینیدمیرااینهاوشوندمیفعالخیلیکههستدر شمازادردالگوهاي

رااینهاشماکهبیاوردبوجودشناسایییابدهدشفارادردهااینیامرتبخواهدمیزندگینیرويکه

ازخیلی. استهوشیارانهدردایناسمکهآمدخواهدبوجوددرديیکاینهاانداختنموقعولیبیاندازید

هاي وضعیتوکنممیدرستخودمراام زندگیمنکهاستمسئولیتاینقبولکهقدماولیندرآدمها

اینومیرندمیذهندرنتیجهدرروند،میدرکنندقبولحاضرنیستندومانندمیآفرینممیراام زندگی

برنامهاینبهمرتبکهاستاینهمشاهدش.نیستیدآنهاازدهند، شمامیادامهراذهنیبارنکبتزندگی

ایناینکهکنید، نهتحملستیدتوانمینبودیدجنسآنازاگرکنیدمیکارخودتانرويودهیدمیگوش

دردوپذیریدمیصبرباشماراها شناسایی،شودمیشناساییسبببرنامهاینکنیدتحملرابرنامه

ذهنیمنلحاظبه(ندانستنبهذهنی،منبهدوبارهوگذاریدنمیفراربهپاوکنیدمیتحملراهوشیارانه

دروندرواستزندگیاوواستنفریکدانندهکهدانیدمیدهیدنمیدرتندیگر.گریزیدنمی)دانستن
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کهتوشوممیخاموشمنکهگفتداشتیمغزلدرهمامروز.بزندحرفمیخواهداوستاستاداستهمه

منکهاستترتیباینبهوگویممیسخنوگویممیسخنوگویممیسخندائمامنچونزنیمیحرف

منفروریختنوها شناساییاینکهدانیدمیاالنشماپس.امفهمیدهمانممیخوابودرروممیبخواب

ترسیدنمیشماولیگرفت،خواهدصورتگرگوسیلهبهذهنیمنشدنخوردهوآناجزايوذهنی

کوچکداردکهماستذهنیمناینتر،زندهمنبهشوم،میزندهبزرگترمنیکبهدارممنکهگوییدمی

کهبینیدمیگوییدنمیچیزهیچاما،کنیدمیتوهینتفسیرشماوگویدمیچیزيیککسییک.شودمی

مدتییکازپس. نگوچیزهیجودارنگهکوچکهمینطور. شودمیکوچکهمینطورشماذهنیمن

بعد ازاوقاتبعضیدقیقهپنجیایکبعدازاید،شدهبزرگتراصلیمنوهوشیاريبالخصکهدیدخواهید

صفربهتاکندوکوچکترکوچکوکوچکراشمامنخواهدمیزندگی. داردپیشرفت شمابهبستگیدوسال

.نترسیدکندبزرگشمادرراخودشوبرساند

شدسرزیرتومرگکهآآمن*****شدشیرمیشتوابدالیزور
زیاديحدودتاشانجسمیهوشیاريیعنی. هستندشدهمتحولانساتهايابدالهستی،ابدالجنسازاگر

ایدکردهشروعتازهکهاز شمابرخیبرايترسند، اآلننمیدیگراینهاواستشدهتبدیلحضورهوشیاريبه

ابدالجنسازاگرولیاستشیرینعسلکهمیدانیدشما. کنیممیصحبتداریمعسلطعمبهراجعما

چهآنکهمیدانیدباشیدچشیدهراعسلطعمصورتدر اینباشدشدهتبدیلشماهوشیاريوباشید

چهبودنلطیفکهمیدانیدهستچههوشیاريوعشقکهمیدانیدهستچهکیفیتکهمیدانیدهست

توصیفها خیلیبراياآلندیگربپردازیمتوصیفبهنیستالزموهستچهگشاییفضاکهمیدانید. هست

وبیامطمئنصورتایندراستشدهشیر) توگوسفند(تومیشوهستیابدالجنسکنیم، اگر ازمی

چیرهمرگ، بهايکردهردرامرگیعنیشد،زیرسرتومرگ،ايکردهغلبهمرگبهتواینکهبراي،نترس

درمیکنیدکارخودتانرويوکنیدمیگوشبرنامهاینبهشماکهبتدریج) بیاجمعخاطر، آایمن(شدي

برنامهاینبهشدیدنمیاگرایدشدهشماازخیلیاینکهکما.شودمیشیربهتبدیلشمامیشاینصورت
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تحملستیدتوانمینراموالنا، رابرنامهاینکهنه، کنیدتحملستیدتوانمینرابرنامهایندادیدنمیادامه

بشماراشمادردهايوهاشدگیهویتهم. میدهدنشانبشماراتانذهنیمنداردمرتباینکهبرايکنید

دادنشانشمابهکسیدرشماراعیبییکاگرکههستیدپذیرندهوولئمساینقدرشما. میدهدنشان

.متشکریمموالناازماوهمه. تشکرکنیدوندهیدنشانواکنش

شودخلیزدانتبدیلازخمرش*****شودمبدلاوآنکابدالکیست
وحضورهوشیاريسمبلسرکه،استقدغنشرعاز نظرخمرالبتهکه،شرابیعنیخمر،سرکهیعنیخل

تبدیلکهآنکسیکیست؟ابدالگویدمی.استذهنیمنو هوشیاريجسمی هوشیاريسمبل) شراب(خمر

توجهشده،سرکهیزدانتبدیلازشماشرابکامل، ونهالبتهاید،شدهتبدیلاي درجهبهشماوباشدشده

باوراینکهجزنداریداي چاره. باشیدداشتهبایدکهباور داریدرایزدانتبدیلاگر) یزدانتبدیل(بهکنید

بابایدشماپسشودمینکهدیدیدوکردیدامتحانذهنیمنبوسیلهشماتابحالچونچرا؟.باشیدداشته

راشماوبشودواردایزدينیروياینتاوپذیرشپذیرشوپذیرشباکارابتدايدر. بشویدموازيزندگی

بهیزدانتبدیلازشماجسمیشود، هوشیاريخلیزدانتبدیلازخمرش.یدتوانمینشما. کندمتحول

.باشدشدهتبدیلحضورهوشیاري

مراهینراخودتوپنداريشیر*****وزگمانشیرگیريمستیلیک
هايخیالبافیوتخیالتباوجسمیهوشیاريباوهستی،جسمیهوشیارينفوذتحتمستی،اگرولی

خودت، خودتفکروو پندارظنودرذهنوبگیردراشیردتوانمییعنیشیرگیري، شیرگیرخودتذهنی

انسانهاییبراياستهشدارهاییاینهاخب. نروجلوباشآگاههستیذهنیمنشیریعنیدانیمیشیررا

آنولیبشوندزندهاوبهوکنندشناساییخودشاندرخدا رابشناسندراشاناصلیمنخواهندمیکه

تاکنندمیانکارکنندشناساییراچیزيیکبخواهندتا.هستندنارنجینازكوخیلیندارندراآمادگی

کشیبهرهوانتظاربهعادت، دارندشکایتوشکوهبهعادت، اندازندنمیبیاندازندوکنندشناساییبخواهند
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ازپررنجندمی، میدهندنشانواکنششوند،میکنند، ناراحتتامینبرایشانراچیزهاخواهندمیدارند

ازپرولیام نوشتهکتابتاچندینمنآقا.اندرسیدهحضوربهکنندفکرمیدرذهنشانولیهستندانتظار

بدهد، رانشانخودشمیخواهدمرتباستبدگواستمردمبهحواسشهمهواستجوییعیبوانتقاد

اینکارهیتوانمی. نیستیاینکارهتوباشمواظبگویدمی. نیستیواقعیخودت، شیرذهندراماشیري

.بشناسیدرخودتراحالتاینکهبشرطی، بلهبشوي؟

باسهم ما بینَهم باس شَدید*****گفت حق ز اهل نفاق ناسدید
آنان در جمع خود دالوري و شجاعت زیاد اظهار: اند، فرمودة اهل نفاق که مردمی ناراسترداوند در باخ(

.)کنندمی
نادرست، یعنیناسدید)راست، درست: سدید(، گفتهمی گوید خدا در قران راجع به اهل نفاق ناراست

، یعنی در بین خودشان اظهار دالوري و شجاعت شَدیدباسبینَهمماباسهم.ناراست، ناصالح یعنی من ذهنی

کنند  به اظهار دالوري که من عیبهایم رامیافتند شروعمیهاي ذهنی که باهمیعنی من.کنندمیزیادي

ولی موالنا کلمه ،ناسم، چقدر به حضور زنده هستم، چقدر به خدا زنده هستم و دیندار هستمتوانم بشمی

یتهاي من ذهنی این هست که ما صوصدانید یکی از خمیرا اینجا بکار برده، نفاق مال من ذهنی است،نفاق

ي شدن در باورها تفرقه یعنی زندگی کردن در اتاقهاي متعدد، سرمایه گذاردر من ذهنی در تفرقه هستیم، 

، آنموقع در هر اتاقی که انسان باشد هر چه که در خوانندنمیکه باهمو مختلفیا مجموعه باورهاي متفاوت

سی دوست شماست، یار و یاور فرض کنید که یک ک.داندمیخواند و آن رامیدیوار آن اتاق نوشته آن را

باالیی دارید، در اتاق دوستی دوست شماست ولی شماست، یک اتاق دوستی دارد حاال شما هم یک مقام 

چون یکپارچه نیست یک اتاق دیگر دارد که اتاق مقایسه و حسادت است، وقتی تو آن اتاق دوستی است 

کاش من به جاي این بودم اگر اي گویدمیکند وقتی توي اتاق مقایسه و حسادت استمیاش را ابرازدوستی

هاي در یک اتاقی به بچه. تم، یک کاري بکنم که این برود جاي این را بگیرمنشسمیاین نبود من بجاي این

دهد کشته بشوند یا برایش مهم میکُشد یا رضایتمیهایی را یاورزد، و در یک اتاقی بچهمیخودش مهر
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ارد جواب ند. جواب نداردنیست، وقتی بیاورند بیرون و به او بگویند این بچه است و مگر آن یکی نیست؟

براي این کار باید از تفرقه بیرون .چرا جواب ندارد؟ براي اینکه این کارش با آن کارش هماهنگ نیست

در این معنا که . تا از نفاق بیرون بیاییمزندگی، خدا یکپارچه است ما هم یکپارچه بشویمکشیده بشویم، 

ق کسی است که اتاقهاي متعدد و مناف. معناي درستی است بیشتر اهالی کره زمین متاسفانه منافق هستند

نیرو ایجاد، اتاقها و هرچه در آن نوشته خوانندنمیبعضی موقعها بیشمار در ذهنش دارد و اتاقهایش باهم

.شوندمیجنگنند و سبب بیماريمیکنند، این نیروها باهم در درونمی

54مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

پس چه مشغولی به جنگ دیگران؟*****می نگر در خود چنین جنگ گران

تضادهاي درونیبیند، گاهی اوقات روانشناسان اسم این را نمیمن ذهنی چنین جنگ گران را در درون

، ولی درمان این شودمیتضادهاي درونی سبب بیماريگذارند، از خیلی وقت پیش شناخته شده است که می

زلیخا یوسف ماند، میاین ذهن مثل اتاق زلیخا. فضاي ذهن استبیماري اصالً حرکت کردن و بیرون رفتن از 

دانست که یوسف به صورت او نگاه نخواهد کرد، تمامی دیوارها را با عکس میرا به اتاقش آورده بود و

من ذهنی هم همانطور است درست . خودش پوشانده بود که یوسف هر طرف را نگاه کند عکس او را ببیند

پیغام این است که ما یکپارچه بشویم، پیغام چیه؟ . است ولی هر اتاقی نشان از او دارداست که اتاق اتاق 

دانید آن چیزي که در مصرع دوم آمده  قسمتی از آیه قران میو همین طور که. مثل خدا، به وحدت برسیم

. هست

١۴، آیھ )۵٩(، سوره حشرقران کریم
شَتَّىوقُلُوبهمجمیعاتَحسبهمشَدیدبینَهمبأْسهمجدرٍوراءمنأَومحصنَۀٍقُرًىفیإِلَّاجمیعایقَاتلُونَکُملَا

کذَلمبِأَنَّهملُونَلَّاقَوقعی(
هایی که داراي حصار و قلعه و دژ جنگند مگر در آبادينمیبا شما]به صورت متحد و یکپارچه[همه آنان 

. ]ترسندمیلی از رویارویی با شماو[هستند، یا از پشت دیوارها، دالوري آنان میان خودشان شدید است 
هایشان پراکنده است، زیرا آنان گروهی هستند که پنداري در حالی که دلمیآنان را متحد و هم دست

.کنندنمیتعقل
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، و اگر شما در ذهن شجاعت و دالوري به خرجآورد به وضعیت ما در ذهنمیا معنی پنهان این آیه راموالن

توانیم این تفرقه و این پراکندگی را در نمیهایی از حضور دارید، این حضور نیست، مادهید و یا تجسممی

.ذهن نگه داریم و بگوییم من زنده به حضور هستم

انددر غزا چون عورتان خانه*****اندمردانهدر میان همدگر 
دار ولی اگر به جنگ بروند مانند خانمهاي خانه،اندنشینند مردانهمیهاي ذهنی پهلوي هم کهاین من

.بر استخرفتند ببینند که چه نمیقدیم که ممکن است االن هم همینطور باشد خانمها بیرون. هستند

گفت برو ببین چیه سر و صدامیآمد مادرم به پدرممیاز بیرون صداییمن یادم است که موقع شب وقتی 

. خواسته حمله کندمیآید بنابراین خانمها معاف بودند بروند ببینند چه خبر است شاید دزد بوده یا کسیمی

؟ییتوانید از خانه بیرون بروید؟ پا بگذارید به فضاي یکتامیکند، شمامیدارد از این تمثیل استفاده

اگر مردانه توانید به جنگ تفرقه و نفاق در خودتان بروید؟میتوانید جرات بکنید به خودتان نگاه کنید؟می

دانید که شما از جنس خداییت هستید، شما از میتوانید عمل کنید؛ چرا؟میو دالورانه عمل کنید و حاال

.جنس جاودانگی هستید

شویم،نمیمیریم، زادهنمیما. یت هستیم در این جهان وجود نداردبارها خواندیم که شبیه ما که خدای

ي اینکه گردیم برامیطور برآییم و همینمیشود ساخت، ما از آنورنمیزاییم شبیه ما را در این جهاننمی

شناسد ما از جنس او هستیم یا از جنس زندگی هستیم زندگی بنا به نمیاز جنس او هستیم، خدا مرگ

گوییم مرگ و زندگی ولی این غلط است، باید بگوییم میما. مردگی نیست، مرگ عکس تولد استتعریف

پس .ترسید دالور هستیدنمیزندگی مرگ ناپذیر است، شما از جنس زندگی هستید، پس. مرگ و تولد

ید و این حضور گذارمیپا به فضاي یکتاییو .ترسیدنمیاندازید ومیچیزي را که به شما چسبیدهراحت آن

کنید و از اینکه میدر خودتان ایجادکه را ها کند عیب و ایراداتتان را و ناهماهنگیمیناظر را که تماشا

د بیاندازید باالخره سرانجام خودتان خواهیمیها راترسید و ناخالصینمیچونترسید،نمیخودتان را ببینید

راهش این نیست . زنده خواهید شد و راهش هم همین استورت زندگی به زندگی ص، یعنی به خواهید شد
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تجسم یک من ذهنی معنوي دارند مطابق ها بعضی. که ما در ذهن بمانیم فقط تجسم یک من ذهنی معنوي

تجسم یک من ذهنی معنوي و زندگی کردن بر طبق آن مصنوعی و پالستیکی . کنندمیالگوي آن زندگی

.است و اصیل نیست

ال شُجاعۀ یا فَتی قَبلَ الْحروب*****هدار غُیوبگفت پیغمبر، سپ
).اي جوان، پیش از جنگ، شجاعت مفهومی ندارد:حضرت رسول، که سپهساالر جهان غیب است، فرمود(

جنگازقبلشجاعتجواناي :فرمودندبودند، غیبسپهدارعالمایشانکهرسولحضرتگویدمیپس

شجاعتجنگازپیشجواناي فرموداستغیبجهانسپهساالرکهرسولحضرتپس.نداردمعنی

بودکردهقرآنآیهازموالناکهبرداشتیبادارد؟مابهربطیهیچگفتارو اینحدیثاینآیا.نداردمفهمومی

بگویدبماخواهدمیموالنا. کنندمیتعریفخودشانشجاعتاززیادخودشانبینذهنیهايمنکهگفت

منکهباشیدمواظببشوید،ها شدگیهویتهمانداختنوذهنشناساییچالشواردشمااز اینکهقبل

و بشویدچالشواردید،هستمسئولکهکنیدقبولبایداولشما، بنابرایننکندتشویقادعابهشما راذهنی

هستیدآنهادرگرووایدچسبیدهدر زندگیشماکهراچیزهاییاینازتعداديبیایدزندگینوربدهیداجازه

باراهوشیارانهدردتوانیدمیآیاورا داریدتحملشآیاببینیدتابکَندازشماراچندتایشهستیدآنهااسیر

رادردایجاددرخودتانسهمتوانیدمیزدن، آیاحرفبهکنیدشروعآنموقعکنید؟تحملو شکیباییصبر

رابطهدرودهیدنمیانجامراآندخواهیمیدیگريازشماکهراآنچهببینیدتوانیدمیببینید؟ آیادر رابطه

بهداریدتوقعشمارا کهچیزيهمان. داریدراچیزيیکتوقعانتظاروکنیدمیمالمتفقطآورید ونمی

کردنکارخودتانرويکردیدشروعاگردیدیداگرببینید،توانیدنمیرااینهادهید، شمانمیمقابلشخص

شروعآنموقعکردیدتحملو شکیباییصبربارادردهاوشدیددردهاوها چالشدرگیر اینوتغییراتو

.نزنیدحرفبیهودهشویدکارزاراینوارداینکهازقبلبنابراین،زدنحرفبهکنید
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فنندوقت جوش جنگ، چون کف بی*****وقت الف غَزْو، مستان کف کنند
، کندمیکفدهانشانکهزنندمیحرفاینقدرمستانبشودجنگ شروعاینکهازقبل، الفموقعگویدمی

جوشموقعامادارند،منهستند وذهنیجسمیهوشیاريبهمستکهکسانییعنیدانیدمیمستان

بترکداستبلدفقطونداردمقاومتیهیچوترکدمیکهصابونکفمثلکف. ندافنبیکفچونجنگ

همهشمازند منظورشمیمثالرامیدانوراجنگکهموالنابینیدمی.ندارندفنیبنشیندعقبوکندفرار

اینشماپسزنید؟میحرففقطیاکنید؟شناساییحاضریدوموافقیدمیدانبهرفتنباهستید، آیاما

چهوگویندمیخودشانازواندنشستهها خیلیکهدیدیدوشدیدمجلسیوارداگرکنیدمیهمشناسایی

. زندمیالففقطکهبدانید،شودبلندتواندنمیدیگرکهاندزدهزمینرانفسوچگونهاندکردههاشناسایی

خودمانرويبایدرااشوهمهامرسیدهمنکهگویدنمیونداردادعااسترسیدهکهآنکسیفقطدارندادعا

.کنیمپیاده

وقت کَرّ و فَرّ، تیغش چون پیاز*****وقت ذکر غَزْو، شمشیرش دراز
شمشیرشاز آنشدنرهاوذهنیمنشناساییچالشبهراجعیعنیجنگبهراجعزدنحرفموقعپس

زبانو بهبیندمیتخیالتشدرراغریبیوعجیبهاي تواناییواستذهناینکهبراياستدرازخیلی

حرفیسرشپشتکسییکاینکهمحضبه.نیستآنطورحقیقتاًگوید، امامیهممردمو بهآوردمی

میانبههمدیگريکساسمکهکندتحملتواندنمیوکندمیگوییبدمرتبوشودمیخشمگینزندمی

گذاشتننمایشبهوایزديفرایزديشکوهتاباندنیعنیکَرّ و فَرّموقع.داردقبولراخودشفقط. بیاید

وبردنمیپیچدمیدورهماستپالستیکیتیغش.نداردهنريهیچکند،میغالفراخدا تیغشبزرگی

.هستیدچطورببینیم، شماخودماندربایدماراهمهشود،میکوتاه
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پس به یک سوزن تهی شد خیک او*****جووقت اندیشه، دل او زخم

راها زخمراحتیبهخودشنظربهاستجوزخمدلشکردندارمنفکرکردن،فکروخیالبافیموقع

وشدههویتهمچهدروشدهگذاريسرمایهکجاکهکندشناساییکهاستایندنبالاصالوپذیردمی

یکاستباداستخیالبافیومناساسبرفقطاینهااما. کندرفعکند؟چکارراآنهاوداردهاییعیبچه

راوقتمنهنیستممنگویدمیوشودمیخالیبادشونشیندمیعقبدردکمترینبایعنیبزنیدسوزن

نهوبشناسمحاضرمنهوکنممینگاهنهکنممیتحملرادردشنهوکشممیزحمتنهگذارممی

یادمان. بوديحبابمثل،ترکیديشدي،خالیبوديبادکنکیکپسخب. کنممیقبولراشاولیتئمس

اساسبروکارکنیدخودتانرويحاضریدهمشمامسجد برود،خواهدمیوآمدهشخصآنباشد

اینازشماکهبگویدخواهدمیبشوید؟ موالنازندهزندگیبهیعنیکنیدخودشناسیموالناهاي آموزش

هستید؟یککدام؟ايگرفتهراتصمیمتهستید؟شما شیرحقیقتا، نهدارید؟ یاها خاصیت

کو رمد در وقت صیقل از جفا*****من عجب دارم ز جویاي صفا
همبشوندخالصوبشوندپاكخواهندمیهستندنابیجویايکهانسانهاییازکنممیتعجبمنگویدمی

کنند،میگریزند، فرارمیدارددردکهدادنصیقلوقتدربعد، بیاندازندوبشناسندراها شدگیهویت

ذهنیمنکهاشکاالتیازیکی! ندارممنکنید؟میانکارو انداختنشناساییموقعچطور؟شما. رمندمی

وبزنیدزیرشتوانیدنمیشمادارندقبولراشمامردماگراستبدلیحیثیتوآبرورفتنآوردمیبوجود

یننهمچکهماکنیممیانکارهستمآلایدهوهستمکاملمنبگوییممخواهیمی.دانستمنمیکهبگوئید

دیدنبهمیلمااینکه. کردپنهانتواننمیکهداردآثاريباشدشدهمادلاگرذهنیمنداریم، ولیعیبی

مقایسهزنیم،میحرفسرمردمشویم، پشتمینظرهستیم، خشمگینتنگداریم،نمیروا، داریمها عیب

صالحمانبهپس، فهمندمیمردمودهیممیبروزرااینهاوشودمیپرتحواسمانهرحالبهکنیممی

کنیم؟پنهانچرامردمازنیستپنهانخداازوقتیهستیم، چونمقامیهردررمیمه نهمماکهاست
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راایرادهایتانشما. کنیمکمکبهمتاکنیمآشکار.کنیمپنهانچرادیگرحاالهستیم،ذهنیمندرماهمه

و کینه و دردازپردل.استبدلیحیثیتآبروداریم، اینآبرورودمیآبرویماگر بگویمنگوییدنکنیدانکار

دردبرمد؟ جفاچراصیقلوقتینکند؟آشکارچرانخواهد؟کمکآدمچرا.کردپنهانشودنمیغمگین را

کنم،میشناساییدارمودارمرادرداینمندارمبلهبگویدآدمکهدارداشکالیچه. استهوشیارانه

بیاندازم، نگاهتاکنیدکمکبیاندازمتوانمنمیدارمرنجشنفرازچنددارمکینهاست،سختانداختنش

اعترافکنم،میپرهیزکشممیدردولیاندازممیدارم،استاعتیادتركمثلرااینهااندازممیدارمکنممی

دروکردنپنهان.نداردهماشکالیشوم،میکوچکدارمفهمند،میهمکنم، مردممیقبولش، کنممی

.کندنمیکمکیبمنبدلیآبرويو یکبدلیحیثیتیکارائهورفتن

چون گواهت نیست، شد دعوي تباه*****عشق چون دعوي، جفا دیدن گواه
قاضیپیشاگرنداريشاهداست، وقتیآنشاهدهوشیارانهکشیدندردودعاستاشبیهعشقگویدمی

طبقهسیساختمانیککنارنه، شما:گویندمیاست، یعنیتباهتوتقاضايوشکایتودعويبروي

! ندارمهمشاهد، ندارمسند؟  سندتانکو: گویندمی،خب، استمنمالاینجاکهگوئیدمیوایدایستاده

خودتانرويبایدیاروانشناسپیشبرویدبایدیاهستیددروغگوییآدمیاهستیددیوانهیاشماپسخب

منبگوییدتوانیدنمینداردقبولعشقایدنکشیدههوشیارانهدرداگرگویدمیکنیدمیتوجه. کارکنید

اینتااستشدنعاشقالزمههوشیارانهدردپس. بکشمخواهمنمیوامنکشیدهدرداصالولیعاشقم

.بشودکندهها هویت

بوسه ده بر مار، تا یابی تو گنج*****قاضی، مرَنجچون گواهت خواهد این 
دردمیزان: گویدمی.عاشقممنگوئیدمیخواهد، یعنیمیشاهدشماازخدااینعشقاینقاضیایناگر

اگریاندارمگوییمی؟بیاندازيراها شدگیهویتهماینکهايکشیدهکهدرديکو؟اتهوشیارانه

ایدرنجیدهشمابله.وشیارانههنادردهاينهاستهوشیارانهدردهايشاهدتنرنج،توبیاورشاهدگویدمی
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پولشما.استشاهداینکشیدمیدرد هوشیارانهاینکهاندازیدمیکهشناساییبانگاهصبر بابااالنولی

کسیآیا،خیر؟ داریدمدرکیآیا: گویدمیايکردهشکایتايرفتهدهدنمیپساآلننفریکبهایدداده

همعشق. کارتاندنبالبرویدکهگفتخواهدشمابهقاضیخیر، خب؟ ایددادهپولایشانبهکهاستدیده

؟ايکشیدههوشیارانهدردآیا: گویدمی،هستمتوعاشقمنگوییدمیوخداپیشرویدمیاستهمین

ازاگرحاال.استدرستشمادعويپسامانداختهرادردهااینامکشیدهرادردهااینبلهبله؟ کوشاهدت

رويیابر زیر مار استگنجمادرادبیاتکهدانیدمیبر مار،بدهبوسهبیاتو.نرنجشمابخواهندشاهدشما

را بوسید، دردمیرامارشمابردارید، ولیراگنجبخواهیداگرراآدمگزدمیماریعنیخوابیدهمارگنج

دهاندازید، بوسهمیرارنجشتانوقتیبخشمنمیمنگوییدنمی.اندازیدمیرادردوبوسیدمیهوشیارنه

شدنخالص.استحضورهوشیاريهمیناستعشقهمینگنجبرداري،راگنجتوبدهداجازهمارتابرمار

آخردارد؟سادیسمخدامگر؟ بکشدهوشیارانهدردبایدآدمکهاستايبرنامهچهاست، اینذهنیمناز

.بله؟بکشیمدردبایدچهبراي

مقایسهنبوداصلرقابتکهشدیممیبزرگايجامعهدریکشدیممیبزرگعشقیخانوادهدر یکمااگر

چیزهااینباکهدرجهاینبهرسیدیمنمیما، نبودمتداولاینهانظريتنگوچشمیهموچشمنبوداصل

شمابارابطهدرکهدردهااینکنیداعترافحاضریدشمااآلن.کنیمایجاددردهمهو اینبشویمهویتهم

اید داشتهانتظاراینکهبراي،داریدهمتريعمدهسهماحتماالوداریدسهمیشماشدهایجادو همسرتان

وشمااید رنجیدهشماوبدهدتوانستهنمیکهخواستیدمیاو چیزهاییازوکندخوشبختراشماآنطرفکه

اصیلاست و اینهاروانشناختینیازهايوتقاضاهااینهاکهبفهمیدتوانستیدمیو شمانرنجیدتوانستیدمی

؟نشدیدمتوجهچرا.اندبودهشماذهنیمنفرمایشاتدهرو خنیاز نیستنداصالونیستند

افسوسدردهمیندارددردولیاستخوباین. میشویدمتوجهکنیدمالمتراکسیاینکهبدوناالن

چرامنبلهکهید آمیمالمتگوییدمیراستبلهکهبگوئیمبخواهیمماتادر آمدنافسوساینو ازخوردن

مناین.استذهنیمنابزارهممالمتنکنمالمت، کردمتلفراعمرمازسالپنجاه.کردماینکار را
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آنازتوکهحالتیدر یکبردمیکنیدمیشناساسیرایکیداردمختلفابزارهاياستموذيخیلیذهنی

چراکنمالمتراخودتبیاپسکنیمالمتراهمسرتخواهیمیناگرحاالگویدمی.کنیاستفادهیکی

یکیآننتیجهکنممالمتراهمسرمیاکنممالمتراخودممنکهکندمیفرقیچهخب. کرديرااینکار

ترسیمیتوکهزمانیتاببینیراگنج، گنجتویابیتابرماردهبوسهشودمیترقويذهنیمناینکهاست

.نرنج،نترس،توانینمی

بلکه با وصف بدي، اندر تو در*****پسراي آن جفا با تو نباشد
، برگوهرنیضررآیدبرصدف.ناپذیراستآسیبهوشیاريونیستشمااصلدرهوشیارانهدرداینگویدمی

مهم،شودنمیواردشمااصلبههوشیارانهدرداین، شکندنمیگوهرشکندمیصدفزندمیتمثیلموالنا

شمابدانیدکهاستمهماست،نرسیدهآسیبیهیچشمااصلبهبدانیدکهاستمهمبدانیدرااینکهاست

چیزي،شودمیآسانبسیارها وکینهدردهاورنجشانداختنوبخششاینکهبرايهستیدناپذیرآسیب

ازمناصلچون، استنکردهنابودرامنام کشیدهکهدردهاییپسناپذیرمآسیباگرمنکهشودنمی

پوستهذهنیمن،شکندمیذهنیمن،شکندنمیخدا، شودنمیتلفخداوناپذیراستآسیبوخداست

هاي کینهوها رنجشاصال.آیممیدرتوآنازمنبشودردخُوبشکندذهنیمناگرهستمتوآنمنواست

همآفلچیزهايباتوکهاستاینترسمعناي، داريمنتوکهبودهاینپیغامشدرديهراصوالوما

توبرايدردبنابراینپس، توستوجودازقسمتیاینهاترسیدمیشماوروندمیدارنداینهااي شدههویت

روشنتازندمیمثالتاچندواستمهمخیلی.استمشخصدرتواندر،استبديوصفبابلکهنیست

اصلبهبلکهنداردکاريشمااصلبهاینمسجدگفتکهفضادرآنکشیدمیهوشیارانهدردشمااگرتاکند

وجودبهدردهااینواحساساتاینوندکَمیشماازراچیزهاایندارد، کارداردذهنیمناوصاف،بدي

شماهردفعه،شماستصالحبهاینکهودشمیواردمنجاناینبهشودنمیمنتقلوواردشمااصلی

.شویدمیترآگاه
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بر نمد آن را نزد، بر گَرد زد*****بر نمد، چوبی که آن را مرد زد
رويازگردتاراآنزنندمیچوببا،نشیندمیگردآنرويبرکهاستگلیمیالباسمثلچیزيیکنمد

به،بریزدرویشازخاكوگردکهزندمیاینبرايزندمیچوببارانمدکهشخصآنگویدمی.بریزدآن

رويکهگرديآنبهشودمیزدهبشماکهچوبیآنپس، بر نمد آن را نزد، بر گَرد زد،زندنمیکهنمدخود

شمااصلبه.آیدمیدردتانهمینبرايبریزدآنهاتازندمیهوشیاريهاي ناخالصیبهونشستههوشیاري

.زندنمی

آن نزد بر اسپ، زد بر سکسکَش*****گر بزد مر اسپ را آن کینه کش
سخیلیشویدمیسوارکهوقتیاستنشدهتربیتهنوزکهاوایلاسب،اسبرفتنراهناهمواريیعنیککس

شالقرااسبوقتی) کشکینه(سواراسبگویدمی.کندمیناراحتراآدمودارداندازدستوپایینباال

که) بشودراهوار(بشودپیخوشکهبشود؟چهکه.زندمیکشکسسآنبرزندنمیکهاسببرزندمی

درفضايکنیدمیبازرافضاآیدمیچالشیوقتیشماکههستموقعییک. برودراهنرمشویدمیسواروقتی

آیدمیبدستحلراهچالشبابخشوحدتودربرگیرندهفضايشمافضايشدنیکیازگیردمیقرارشما

ناسزاخودمانبهوبپریمپایینباالبخواهیماینکهبدونیعنیککسسبدون،کندمیحلراشمامشکلو

تربیتهوشیاريهمذهنیمنواستذهنیمنواکنشسکسک.دهیمنشانواکنشبدیگرانیابگوییم

،شودمیهاالگوکردنفعالسببوشودمیواکنشسببکهچیزيآنکهزندمیشالقزندگی،استنشده

.هستدرماشدنادبگویدمیدرپایینکهشدنتربیتاستعدادهستمادربیدارياستعداداینو.نشود

.کندمیحیفرابزرگانگفتارهموریزدمیراانسانیتآبرويهمشودنمیادبکهکسیگویدمی
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شودمیشیره را زندان کنی تا*****شودپیتا ز سکسک وا رهد، خوش
باوالگوهاباهمماکردمعرضکههمانطور، شویممیخالصاندازدستورفتنراهبداینازاینکهبرايبله

طوريهر؟شداینطورآنچرا؟شداینطوراینچرا،چیزهابانکنیمستیزهمرتببطوربدانرژيوذهنیمن

پیخوش،آوردمیخوبانرژيآورد، میشمابرايحلراهوآیدمیخردآنجاازکنیممیبازفضاراشدکه

، شودمیتاکنیدزندانراشیره، گفتممیکههمینو) رودمیراهنرمکهاستاسبیپیخوش(شویممی

بهبدهیداجازهاینکهبدونداریدمینگهدرخودتانراتوجهوهوشیاريواینکنیدمیسکوتمدتییکشما

پذیرش، باشیمداشتهرشیپذوکنیممیسکوتوقتی، میبدهنشانواکنشالگوهاسرازوبرودالگوها

عملتانوفکرتانبهبشودزیاداگرواستخداییآرامش،آرامشاینآوردمیبوجودآرامشیکدرشما

شدمیپویاذهنیمنقبال، شودمیپویاآرامشدفعهاینشودمیزیادوقتیآرامشو.بشوداگرزیاد. ریزدمی

تجربهشاديبصورتخداییآرامشپویایی.  شودمیپویاآرامشاآلن. داشتککسسمیدادنشانواکنش

مردگانبرايماکهاصطالحیایناتفاقا. شودمیشادمادرونیواشیواشکهاستمهمخیلیاین.شودمی

مردنازقبلاگرماروان.کنیمشادراروانمانتوانیممیمردنازقبلما) شادروان(گوییممیوبریممیبکار

چیزهاوبیرونازکهلذتیآننه،شودمیبخشلذتچیزهاوریزدمیماعملوفکربهآنشاديباشدشاد

کههستموقعآنوفکرهاوچیزهابهخودتانآرامشاینازحاصلشاديشدنجاريازکهلذتی، آیدمی

متقاعدوباشیدداشتهتربیتیاثرهمتانبچهرويتوانیدمیشماکههستموقعآنشویدمیموثرشما

قبالشدمیواردخشمقبال. استبخشلذتارتباطاینهمیشهشودمیجاريشادياینوچونبکنید

ازجنسکهشودمیواردانرژيیکاآلن.شدمیواردکردمیتحریکراواکنشکهبدوکنندهمسمومانرژي

شاديویکبرکتییکشودمیپذیرفتهوزنیدمیراحرفتانشمااینکهضمنآیدمیآنورازواستشادي

داریدهمرادیگرانوشدیدپیخوشرهیدیدواککسسازشما. کندمیسیرابرارابطهوشودمیواردهم

نگهدرخودتانراتان توجه.کردیدزندانیراتانتوجهشیرهمدتیکهبوداینبراياینکنیدمیپیخوش

،کنمسکوتخواهممیشودمیچهببینم،بدهمنشانواکنشخواهمنمیمدتییکمنگفتیدوداشتید
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بهلحظه،پذیریدمیشماکهلحظهبهلحظه،شودمیچهببینم،بپذیرملحظهبهلحظهبپذیرمخواهممی

متوانیمیکهکاريتنهانرودیادتانرااینشودمیبدنتانواردداردبخشسامانخردآنوانرژيآنلحظه

ایندراینکهمگربکنیمتوانیمنمیدیگريکارهیج.بکنیمتوانیمنمیدیگريکارهیچما استهمینبکنیم

، بشودبازفضااینتابپذیریمرالحظهاینباشیمولئمساگروباشیمهوشیاریمانکیفیتولئمسمالحظه

افتدمیاتفاقکارهابیروندرکهگرچهداردوجودآرامشییکفکرهایتانزیردرکهدیدیدشماکهوقتهر

خواهدبزرگترفضاآنوقتآنودادهنشانشماه براخودشفضا، شدهبازفضاداردوجودآرامشآنولی

بصورتخداوشودمیجاريدارداشانرژيکهدیدخواهید،شدبزرگکافیاندازهبهاینکهمحضبهوشد

تصویریکواینجادرباشیدشماذهنیتصویریکاینکهوآیدمیدردرشما ذهنیمنبصورتنهواقعیت

همخداهستیمماولیکوچکیممااستبزرگخداکهباشدجداییاینوباشددیگردرجايخداهمذهنی

.داریدنمیونگهنداریدقبولشمادیگرراجداییهست

ایزدي؟قهرزنترسیديچون*****زديرایتیمکآنچندان:گفت
:گویدمیگفت چرا این یتیم کوچلو را زدي؟ تو از قهر خدا نترسیدي؟

اندروستکوزدمدیويآنبرمن*****دوست؟وجاناي زدمکیرااو:گفت
جان و دوست، بلکه بر آن دیوي زدم که در او هست، یک دیوي در او شیطنتاي گفت من این یتیم را نزدم

ممکن است باز هم  سمبلیک ما هستیم، ما که جدا از خدا شدیم به جدایی افتادیم .کند من او را زدممی

ما چرا اینقدر خوب دقت کنید از پدر زندگی که ما جدا شدیم از مردم هم جدا هستیم،یتیم شدیم، اگر 

کنیم؟ براي اینکه ما در من ذهنی  جدا از مردم هستیم، جدا از تمام میکسیاحساس تنهایی و بی

؟ زنیمیگوید این یتیم را براي چهمیزندمییلثو شاید تم. باشندگان هستیم، جدا از خدا هم هستیم

زنم که توي آن میزنم که، بر آن دیوينمیدهی؟ گفت من این رامییعنی انسان را که این همه به آن درد

خوب حاال شما .آیدمیزند که ما متوجه بشویم، دیو هم دردشمیدیو در ما همین من ذهنی است،.هست
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شما چرا خودتان را از من . یدآنمیآید براي شمامیمتوجه شدید که دردهاي زندگی براي من ذهنی شما

کنید شما از جنس درد میکنید؟ چرا فکرنمیکنید؟ چرا خودتان را از دردهایتان جدانمیذهنی جدا

چه شرفی دارد در دردهایی مثل ترس، خشم، کینه، استرس هستید؟ چقدر درد مقدس است و شرف دارد؟

گی دارند؟ هیچی؛ چرا براي شما عزیز هستند؟ براي کنند چه شرفی دارند چه بزرمیکه بدن انسان را خراب

خوریدمیاین کتک

فسادمرگوخواهدخوآنمرگ*****بادتومرگ:تراگویدارمادر
گویند انشاءاهللا ذلیل بشوي، بمیري، منظورشان این نیست که فرزندشان بمیرد،میمادرها هی

گوید، پس میکنید که چهمیکند، توجهمیتحریکن خویی است که فرزندشان به آن رفتار آمنظورشان 

خواهد میدهد،میدهد که مادر ماست، پدر ماست، سرپرست ماست به آن خويمیاگر زندگی به ما درد

.خواهد خوي را بیندازیممیخوي را بکشد،

ریختندمردانآبومرديآب*****بگریختندادبکزگروهیآن
گوید آن آدمهایی که از ادب شدن گریختند، یعنی با وجود این همه دانش می؛گویدمیببینید که موالنا چی

پس از آمدن انسانهاي بزرگی مثل موالنا مثل حافظ مثل فردوسی مثل عطار مثل بقیه بزرگان ما که آشکارا 

من ذهنی باقی خواهند ادب بشوند و در بی ادبی نمیاياند اگر هنوز یک عدهاین چیزها را به ما توضیح داده

اند، حیف آب مردي و اند و هم زحمات این بزرگان را حیف کردهبمانند، اینها هم ابروي خودشان را ریخته

خواهد انسان نمیاگر هنوز کسی.آب مردان ریختند، یعنی آب مردانگی را ریختند آب انسانیت را ریختند

زندگی از آوردن ما به این جهان برسد و این را بشود به حضور زنده بشود به خدا زنده بشود به منظور اصلی

خواهد میاگر کسی با وجود اینهمه دانش هنوز.ریزدمیبه عمل در بیاورد در این صورت آبروي انسانیت را

و انتقام جویی و حمل کینه و به داشتن من و بلند شدن و ادعا کردن و دروغ گفتن و ایجاد درد کردن 

هاي گذشته است، هنوز براساس گذشته من دارد، هنوز در زمان د، هنوز در تاسفخواهد ادامه بدهمیرنجش
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موالنا . آبروي انسانیت را بردهترسد اینمیکند، هنوز مضطرب است هنوزمییعنی گذشته و آینده زندگی

اند آنهم و همانطور آن جواهري را و شراب را که مردان بزرگ به این جهان آورده.گویمنمیگوید منمیدارد

اگر ما این مطالب را از موالنا بخوانیم و شما بازهم به آن کارهاي قبلی ادامه بدهید و من را نگه .حیف کردند

.اش چی هست؟ شما بفرماییددارید این معنی

ماندندنثخَموحیزچنینتا*****راندندواغاوازعاذالنشان
این نصیحت کنندگان دو .آنها را راندند) وغا(از جنگ می گوید عاذالنشان یعنی نصیحت کنندگانشان 

هاي ذهنی بیرون است که نصیحت کنندة شما موالناست یا من.گویدمیعرض کردم هر دو را موالنا: جورند

پرسیدکه راه کجاست یا از عارفان؟ اگر میشما از آنها. خودشان گیجند، بقول حافظ بر لب دریا گم شدند

ولی حقیقتاً معنی مصرع اول این است که .رانندمیبخوانید و ستیزه کنید، عارفان شما راشما این چیزها را 

نصیحت کنندگان شما که من ذهنی داشتند شما را از راه بدر کردند، نگذاشتند که ذهن را بشناسی، من را 

در اینجا یعنی حیز .، تا چنین نامرد و بی غیرت و مخنث ماندندبشناسی، نفست را بشناسی تا آزاد بشوي

ایم من ذهنی است، مخنّث مردي است که در اصل مرد است دانید که بارها این را گفتهمینامرد و مخنّث را

هاي خلقت است که سینه زنانه و صورت خوشگل و ولی خودش را بصورت زن درآورده و یکی از پدیده

نیست مگر این شخص بخواهد توجه مردان را به موهاي بلند دارد ولی مرد است، البته هیچ اشکالی در این 

تواند خودش را با زن مقایسه نکند با زن میاین شخص. خودش جلب بکند و خودش را با زن مقایسه بکند

تواند بچه دار بشود ولی این شخص از گرفتن توجه و تایید  مردانی که زن دارند خودش را با میواقعی که

تواند بچه بوجود بیاورد پایین مرد است و نمیشود بخاطر اینکهنمیقع زنهیچ مو.کندمیزنها مقایسه

چنین حالتی براي انسان که حالت من ذهنی است دائماً در مقایسه است بدون اینکه به اصل مطلب که 

کار مخنّث پذیرفتنی نیست، مخنّث در عالم مقایسه دلش را به این . حضور است توجه کند قابل قبول نیست

کرده که توجه مردان را به خودش جلب بکند و از زنها برتر بشود و آن زن بودن سمبل حضور است و خوش 

به طور مصنوعی زن شدن که مال مخنّث است، مال من ذهنی است و کوشش براي مخنّث ماندن و نامرد 



2016Program # 623سپتامبر 6- 1395شهریور  16: تاریخ اجراگنج حضور623برنامه شماره 

51: فحهص

صیحت نامردان و نباید مورد نخواهد بگوید که شما نباید من ذهنی را حفظ کنید، می.ماندن بی فایده است

کند، حتی جمع، ما نباید میهاي ذهنی بزرگ قرار بگیرید تشخیص بدهید که کی شما را نصیحتمن

حیز در اینجا چشم چران نیست حیز همان نامرد است . آموزشهاي بزرگان را بگذاریم دنبال جمع برویم

.مخنّث است

مرویجاهصفدرهاچنینبا*****شنوکمراژاژخاةرغُوالف
غرش ادعا و بلند صحبت کردن بیهوده گو را یعنی من ) غره(دروغ و ، هیجا یعنی نبرد چالش با من ذهنی

یادمان باشد ما راجع به .ذهنی را نشنو، کم شنو یعنی اصالً گوش نده، با چنین آدمهایی در صف نبرد نرو

یک آیه قران کرده بود که اگر آن آیه ، دیدید که موالنا چه برداشت ظریفی ازکنیمنمیمیدان جنگ صحبت

و همین طور در فرمایشات حضرت رسول که ، را شما بخوانید خیلی مشکل است که آن برداشت را بکنید

کنند، هر دو را آورد به اینکه شما قبل از درگیري با ذهن ادعا میایشان برداشت درستی  در زمینه واقعی

چالش و درگیر شدن با ذهن ادعاي شجاعت و قهرمانی فایده و نکنید و گفت طبق فرمایش رسول قبل از

همراه شما در این چالش و نبرد، البته چالش و خواهد بگوید که رفیق شما کیه؟ میموالنا.معنی ندارد

شناسایی، صبر، ماندن، عدم واکنش، مالمت نکردن، قبول مسئولیت . گوییم ستیزه نیستمینبردي که

اینها بودن در این لحظه، ناظر بودن و از این لحظه تکان نخوردن، شجاعت اینها هستندلحظه به لحظه و تیز 

گوید جنگ من ذهنی، نه؛ اتفاقاً میگوید، یک موقعی شما فکر نکنید کهنمیگوید، نبرد و ستیزه رامیرا

.گویدمیعکسش را

ورقبرگردان،سسترفاقکز*****حقگفتباالًخَموکُزادزانک
.)از دوستان و همراهان سست عنصر روي گردان شو».جز تباهی به شما نیفزایند« : زیرا خداوند فرمود(

. کنندنمییعنی آنها به شما چیزي اضافهخداگفتخَباالًزادوکُماین بیت خیلی مهم است براي اینکه 
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نور افکن رو خودتان روشن کنیدمیبرداشت از یک آیه قران هست، یعنی شما که دارید رو خودتان نگاه

هایی دارید، بینید که چه ایراداتی دارید، چه هم هویت شدگیمیواست در این لحظه حاضر و ناظر هستید 

آنها یعنی د بکنید تا از من ذهنی خالص بشوید،خواهیمینکنید ومیچه دردهایی دارید و چه کارهایی

رفاق یعنی .کنندنمیکنند چیزي هم به شما اضافهنمیکسانی که در این راه سست هستند به شما کمکی

کند نمیروز10کند میآید این کار رامیرفاقت سست، کسی که در این راه شُل است تعهد ندارد دو روز

آن طوري کند، آنطوري که پیوسته روي خودش باشد و کار کند نمیکند دیگرمیدوباره دو روز این کار را

اگر شما بطور جدي در این راه هستید دیگران یعنی».جز تباهی به شما نیفزایند« : خداوند فرمودزیرا . نیست

جز فساد و تباهی و از راه به در کردن شما، سست کردن شما، چیزي به ) البته آنهایی که من ذهنی دارند(

سست عنصر روي گردان از دوستان و همراهانورق یعنی برگردانسست،رفاقکز. شما اضافه نخواهند کرد

.شو

47، آیه )9(قرآن کریم، سوره توبه 

َن لَْو َخَرُجوا فِیُكْم َما َزاُدوُكْم إِالَّ َخبَاًال َوَألَْوَضُعوا ِخَاللَُكْم يَْبُغونَُكُم اْلِفْتَنَة َوفِیُكْم َسمَّاُعو

لَُھْم ۗ َواللَُّه َعلِیٌم بِالظَّالِِمینَ 

و [افزودند و مسلماً خود را براي سخن چینی نمیآمدند، جز شرّ و فساد به شمامیبا شما بیرون] هم[اگر 
فتنه جویی کنند و در میان ] براي از هم گسستن شیرازه سپاه اسالم[دادند تا میدر میان شما قرار] نمامی

.ت؛ و خدا به ستمکاران داناس]کنندمیکه به نفعشان خبرچینی[شما جاسوسانی براي آنان هستند 

گوید آنها جز تباهی و فساد چیزي اضافی میبرداشت بسیار  ظریفی موالنا  از یک قسمتی از این آیه کرده

از رفاقتهاي سست از رفاقت کسانی که در این راه  شل و سست هستند کنند، بنابراین نمیبه شما اضافه

.گویدمیگردان شوید موالناروي

شوندهکَهمچونمغزبیغازیان*****شوندهمرهشماباایشانگرکه
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جویان یعنی شما که جدي روي تعهدها با شما همراه شوند، در اینصورت جنگهاي ذهنی و بیکه اگر آن من

حاال اینجاست که بارها گفتیم شما نگویید که من این قدر .شویدمیمغزکنید مثل کاه بیمیخودتان کار

هاي آن چنانی روي من تاثیر نم، نه اخبار روي من تاثیر دارد، نه برنامهکمیقوي هستم که من کار خودم را

این ! گذارندنمیدارد، نه خبرهاي نگران کننده، نه حرفهاي مردم، نه رفتار مردم اینها هیچکدام روي من اثر

.چه حرفی است؟ ما اثر پذیریم، ما یکی از رفقامان هستیم، حتماً دارند

بشکنندصفدلوگریزندپس*****کنندصفهمشماباراخویشتن
کنیم پیشرفت میگوییم که به کسی نگویید، به کسی نگویید که این برنامه را تماشامیبراي همین هم

دانیم شما کی هستید، براي دل خودتاننمیگوییم ولی خوب ما کهمیآییم پیغاممیکردیم، البته اینجا

گویید آقا بیایید این برنامه را گوش کنید، به موالنا گوش میشما بلندولی وقتی. گوییدمیآیید پیغاممی

گویید خب پس میخوانند، شمانمینفر20گوییم مینفر20خوانند، به نمیکنید، موالنا را بخوانید، آنها

همشماباراخویشتن. کنندمیشما را سرد! کنندنمینفر که اشتباه20! خوانند من چرا بخوانمنمینفر20

19کنید شما نفر بیستم هستید مینفر این کار را20شما با ، بشکنندصفدلوگریزندپس/ کنند صف

تقصیر همسرم است، تقصیر رئیسم است، تقصیر اوضاع اقتصادي و سیاسی : گویندمیآیندمینفر هر روز

کنند، شما که قبول کرده میا سردکنند و شما رمیاست، تقصیر دوستم است، همه چیزهاي دیگر را مالمت

ام در این من چرا مسئول هستم؟ من چرا مسئول هوشیاري: گوییدمی.بودید که من خودم مسئول هستم

توانید میوقتی اینهمه تحریک است چرا باید مسئول باشم؟ باید باشید، تنها کاري است که. لحظه باشم

.ها رجوع کنیدشما به عقل خودتان و به این نوشته. یدتوانید بکنمیبکنید و تنها کار مهمی است که

رشَحآیدنفاقاهلباکهبه*****نفراینبیاندکیسپاهیپس
پس بنابراین شما اگر دو نفر یا حتی خودتان تنها روي خودتان بدون . حشَر یعنی لشکر، تعداد آدمهاي زیاد

کنند، این اتاق میهاي ذهنی که در اتاقها زندگییعنی منکار کردن با اهل نفاق است، بهتر از ،اینهمه آدم
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اند، اتاق اند، اتاق رنجشو االن اتاق خشمدهند، این اتاق غیر معنوي استمیمعنوي است االن عالقه نشان

کنند اهل نفاق میاند، اتاق مالمتند، بهتر از هزاران نفر آدم است که در این جور اتاقها زندگیمسئولیتیبی

.م برویم تو مسجد بخوابیم یا اهلش نیستیمخواهیمیکه ماگوید که ما تصمیم بگیرم میدارد به ما.ستنده

به ز بسیاري به تلخ آمیخته*****هست بادام کم خوش بیخته
می گوید تعدا بادامهاي کم که جدا شدند و شیرین هم هستند بهتر از بادامهاي زیادي است که یک مقدارش 

تا بادام قاطی که100تا بادام شیرین داشته باشید بهتر است از 10شما .مقدارش تلخ استشیرین و یک

.دانید کدام شیرین است کدام تلخ استنمی

نقص از آن افتاد که همدل نی اند*****اندیک شیتلخ و شیرین در ژَغاژَغ
دلش از عدم است دلش از خداست، انسانی تلخ و شیرین، یعنی بادام تلخ و بادام شیرین، انسانی که بنابراین 

شما بادام تلخ را قاطی بادام . که دلش درد و من ذهنی است در حرف زدن در سر و صدا کردن یک جورند

.کند، سر و صدایشان یکی استمیشود که کدام سر و صدانمیدست بزن از زیر به باال، معلومشیرین کنید

آید دل آن میدل یکی زندگی است از دل او شادي به این جهانت،اما اشکال آنجاست که دلشان یکی نیس

آورد، انرژي بد به این مینظمی به جهانسامانی بیآورد، بیمییکی که من ذهنی دارد درد به این جهان

دهیم تشخیصمیزنند حرفهایشان یکی است، وقتی که ما با ذهن گوشمیولی حرف که. آوردمیجهان

تر از ها بسیار معنويمعنوي کدام است غیر معنوي کدام است، گاهی اوقات این غیر معنويدهیم که نمی

تواند میکند که خودشمییادمان باشد هر کسی ادعا. ها هستند براي اینکه ادعایشان بیشتر استمعنوي

.شخص نیستگوید، ما به تنهایی و جدا از زندگی هیچ کاره هستیم، هیچ قدرتی در میکاري بکند دروغ

رسی بیا به من هزار دالر بده، دروغمیزنم تو یکدفعه به حضورمیگوید من به تو دستمیهر کسی

هر کسی از درون و در درون به خدا به زندگی وصلما قدرت نداریم به کسی تفویض کنیم، . گویدمی

ه دارید سر و صدا کنید، آن توانید من ذهنی را در دل نگنمیشما. آیدمیشود و شادي از آن چشمهمی
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!!! واي چقدر من معنوي شدماي بگویید!! موقع من را نگه دارید یک کسی دست به سر و صورت شما بکشد

چه قدرتی ما داریم؟ هر . تواند قدرت به شما تفویض کند، اصالً ما قدرت نداریم که تفویض کنیمنمیکسی

هاي ذهنی همتلخ است سر و صدایش بلند است، منبادام ،گویدمیکس بگوید من قدرت دارم دروغ

برابر بیشتر 10خواهند سوء استفاده کنند، تا به یک نفر بگویی من قدرت دارم همین االن دادم به تو، آن می

کسی که .کندمیرود همه جا را خرابمیبعدش! توانی کنترل بکنینمیشود، هی میگویی دیگر تومیاز تو

شما بشناسید شما اگر استاد معنوي دارید بشناسید، هیچ داند قدرت ندارد، کدام قدرت؟ میمعنوي است

یک انسان است دیگر، اگر دارد از کجا دارد؟.گوید من قدرت دارم، براي اینکه نداردنمیاستاد معنوي

ن جور چیزها تواند انرژي سامان بخشی پخش کند ولی ایمیبلحاظ اینکه دل آدم به زندگی زنده شده باشد

ولی انرژي سامان بخش قرار است که شما را به سامان برساند و شما را موازي کند و ، نادر استبسیار 

مربوط کند و اتصال بدهد به زندگی، که شما یک درخت باشید براي خودتان، آنهم یک درختی براي 

از زمین خودتان شیره باید خودش، حاال آن درخت یک کمی بزرگتر است ولی شما هم درخت هستید، 

ولی شود که ریشه شما بیرون باشد یعنی شما را کنده باشند بیرون انداخته باشندنمیخودتان را بیاورید،

یک درختی که سبز است خم بشود شما را لمس بکند یک دفعه ریشه شما که بیرون است شما زنده بشوید، 

.شودنمیهمچون چیزي

زید در شک ز حال آن جهانمی*****انگَبر، ترسان دل بود، کو از گم
گبر در اینجا بازهم من ذهنی است، کافر هم من ذهنی است، یک موقعی کسی فکر نکند گبر یک چیز 

ترسد که او میگبر چون دلش از ماده است و از هم هویت شدگی با چیزهاي آفل است دلش. دیگري است

کند از حال فضاي یکتایی آن جهان، کسی که من دارد هوشیاري جسمی میاز ظن و از فکر به شک زندگی

شناسم نمی، ولی درست است که ما االنشناسدنمیآن جهان را کهکندمیدارد و در ترس هم زندگی

لحظه مزه عسل ذیرش اتفاق اینپهمین ابیات بسیار روشنگر است، همین تسلیم شدن روشنگر است، همین 

د چند دفعه بچشید، چند دفعه خرد زندگی به سراغ شما بیاید و راه حل به شما نشان چشانمیرا به شما
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چند دفعه فضا را باز کنید و مردم . شویدمیبدهد، چند دفعه فکر خالق به دل شما الهام بشود شما متوجه

هم عوض شوید که چقدر خوبه که من فضا را باز کردم رفتار آن شخث میدر آن فضا قرار بگیرند متوجه

شد، حرفم تاثیر گذاشت، فهمید که من حسن ظن دارم، قصد خوب دارم، و این نیت و قصد من منتقل شد و 

، منظور از آن رودمیشک شما از بیناز آن جهان . موضوع حل شد، خوب شما دیگر دست برنمی دارید

.جهان فضاي یکتایی است

دلید اَعمینهگام، ترسان می*****رود در ره، نداند منزلیمی
ترسد، واقعاً هم شما هیچ نباید بترسید براي اینکه میگوید کسی کهمی.که دلش نابینا استدلیاَعمی

امروز موالنا ماند،نمیبدانید ترسهاي شما از هم هویت شدن با چیزهاي آفل است، هیچ چیز در این جهان

روند، اصل شما از بین میبه ما توضیح داد که تمام چیزهاي آفل که شما به آنها چسبیده بودید از بین

ترسید؟ نترسید چون مییرد حاال که اینطوري است شما چراذپنمیرفتنی نیست، مردنی نیست، آسیب

/رود در ره، نداند منزلیمی.بکار ببرمکند، من دوست ندارم که این کلمه کور رامیترس ما را نابینا دل

خالصه کسی که دلش به آن هوشیاري بینا نیست شک دارد قدم با ترس، دلینهد اَعمیگام، ترسان می

.نهدمی

با ترددها و دل پرخون رود*****چون نداند ره مسافر، چون رود؟
گیریم که راه را به میاین دانش را از موالناخوشبختانه ما . رودمیمی گوید وقتی مسافر راه را نداند چگونه

ولی شما .ترسد شک داردمی.رودمیرود، و با دل پرخونمیدهد، با ترددها یعنی با شکمیما نشان

اید، مزه را چشیدید، مزة ا بینندگان راه را پیدا کردهبینندگان دیگر شک و دل پرخون ندارید، خیلی از شم

ولی اگر اول کار شماست نترسید بدانید که یک بزرگی بنام . وصیف عسل نیستیدعسل را چشیدید دیگر در ت

.دهدمیموالنا داریم که راه را دارد نشان
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او کند از بیم آنجا وقف و ایست*****سو راه نیستاینهاي :هرکه گوید
اینور راه نیست گوید که میکسی که هنوز من دارد و دلش بیدار نشده، هر کسی در بیرون که من دارد و

خواهم به فالن جا بروم، یک میگوییدمیشناسیدنمیشما در شهري هستید راه را. رودنمیخوب دیگر

دانید که، از ترس این آدم در نمیایستیدمیکسی به شوخی هم بگوید اینور نرو راه اینوري نیست، آنجا شما

شما در چه وضعیتی هستید؟ تازه کار اینطوري . اساندشنمیاین ابیات وضعیت شما را به شما. ایستدمیانجا

است، عیبی هم ندارد آدم با هزم را برود ولی حداقل این چندتا چیز را قبول کنید که ما دانا نیستیم زندگی 

داناست، ما مسئول هوشیاریمان در این لحظه هستیم، کیفیت هوشیاري ما که چقدر از هوشیاري جسمی 

براي ما بسیار مهم است، هر چه بیشتر از جنس هوشیاري یاري حضور است است و چقدر از جنس هوش

کند، بینایی از این میشود به ما کمکمیحضور است بیشتر زندگی و دانش و خردش وارد سیستم ما

آید دارد کمترمیآید باال باید مواظب باشیم آن خردي که از آنورمیهر چقدر من ماآید،میهوشیاري

پس بنابراین دیدید . شودمیشوید قطعمیشما متوجه خواهید شد که وقتی خیلی خشمگینشود، می

دهید نمیزنید مجالمیدیدید تند تند حرف. شوید همان وسط کار فروکش کنیدمیخشمگین دارید

تو گفتم حاالمیدانم تند تندمیمتوقف کنید عذر بخواهید، از زندگی عذر بخواهید بگویید من فکر کردم

اگر به ما گفتند این قدر منیت به خرج ندهید . شوم، فروتن باشید، متواضع باشیدمیبگو، من دیگر ساکت

.اینقدر غرور و کبر و تکبر بخرج ندهید گوش بدهیم

و هو در گوش او؟هاي کی رود هر*****ور بداند ره دل با هوش او
زیاداستفکرهایتانزیرکهآرامشیآنبگذاریدکنیدزیادراپذیرشبیائیدشماکهکنممیعرضچهبراي

،هوشدراینجا) اوزندگیازپرا( اوباهوشدلراراهشناسد، اگرمیراراهفضاآنوآرامشآنبشود، چون

.استدهندهتشخیصاستعدادیک،استآناست،زندگی،استخرددراینجاهوش،نیستذهنیهوش
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درچهشما.رودنمیگوششبهمردمهويوهاي دراینصورت) بشناسددلش(اوباهوشدلرهبداندور

فکر خوانمنمیدیگرخوبخیلی: گوئیدمیخوانید؟میکهچیستاینهابگویدنفریکهستید؟ تاوضعیتی

آنیاچیستاینکهمردمهاي ممانعتدیگرباشدچشیدهرااشمزهشمادلاگر.کردم چیز خوبی است

آموزشهايدیگرکهرودنمیحضورگنجبینندگانازخیلیگوشبههمد، اآلنورنمیشماگوشهب؟چیست

. نکننددنبالراموالنا

و بیمند آفالنزانکه وقت ضیق*****پس مشو همراه این اُشتردالن
کسیاشتردل یعنی، ترسیعنیسخت؛  بیم،تنگ،مشکلیعنیرونده؛ ضیقپایینکنندهافولیعنیآفل

آدمهااینهمراهپس.استدلشذهنیمنکهکسیوذهنیمناست یعنیکینهوترسازجنسدلشکه

موقعایناناینکهنشو، براياینانهمراهنشو،هستکینهوترسجنسازواستمنشانهماندلشانکه

مجلسدراینبیائیمبودقرارنفرپنجماآقا. روندمیدرشوند،میناپدیدکنند،میافولترسوسختی

خواهممیمنگویدمییکیآن، کاردارممنآقاگویدمییکیکنیم،کارمانمعنویترويبنشینیمهرهفته

رفتنسینماآقامانید، پسمیتنهاشماوروممیسینمامنگویدمیهمدیگريآنوبروممهمانیبه

آنهاکهفهمیممیپسبنشینیم،ساعتایندربودقرارکهاست، مااینازمهمترداشتنوکاررفتنمهمانی

.نیستندراه جديایندر

اندگرچه اندر الف، سحرِ بابِل*****پس گریزند و ترا تنها هلَند
.هستندبابلسحرشبیهکردنادعاوگفتندردروغکهگذارند، گرچهمیتنهادوباره تو راوگریزندمیپس

سحر بابل . کنندذنفوذهنیهاي مندرتوانندمیکههستندپرمدعاوصحبتخوشاینهااینقدریعنی

راجادووسحراندکیبعديقصهدرموالنا،بودهسحروجمبلوجادوشهرقدیمدربابلهمین است، 

کهمیدانیدشماسحر، بلکه کنیدحسابرویشبخواهیدشماکهعلمییکبعنواننهدهدمیتوضیحاندکی

هوشیاريگرچهانسان،چیزهاباشودمیهویتهموآیدمیهوشیاريکهوقتیشدگیهویتهمجریان
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ازبعدفکروکردنپیداجسمیهوشیاريورا دیدنجهانچیزهاعینکپشتازکندمیشروعامااست

جسمیهوشیارياینوآیدمیفکرازبعدفکراینکهیمکردصحبترابطهدراینهمقبالوآیدمیفکر

دررودمیشخصاینکهمیدانید.استطلسمهماین،استحضورجنسازکهببیندآدمکهگذاردنمی

وکنیدنگاهترسچشمهايبهشماکهشکندمیوقتیطلسموشکندمیراطلسموخوابدمیمسجد

اگربرودایناگروبدهیددستازراایناگرکهبترساندراشماخواهدمیکهذهنیمنهیاهوياز. نترسید

.کنیدمیپیداراگنجوترسیدنمی،بشوداین

رتو ز طاوسان مجو صید و شکا*****مجو هین کارزارتو ز رعنایان
حضورجنسازاگرروزیباولی،هستندهمرویانزیبامعنايبهرعنایاننارنجینازكآدمهايازتوبراینبنا

همزیباوخوردبرمیاوبهچیزهازودوداردتوقع،استواکنشیکهنسانی، انیستنارنجینازكباشد

تو ز طاوسان مجو ، باشنداشتهرانفسشبازارکارانتظارباش،  یعنینداشتهجنگانتظاراوازتوهست

گلیمیعنی،داردخوشگلیپرهايکهاستانسانیطاووستوانند شکار بکنند، نمیاوسانط، رصید و شکا

یکوقتیوهستندزیباخیلیاینهانظربهوکردهدرستذهنشدرخوشگلیگلهايگلیمایندر،دارد

زندگیداردنگهقشنگراگلیماینخواهدمیهمیشه،کندمیجایگزیندرذهنششودمیکندهگلی

تمامدانیدمیوکندزندهخودشبهراوشمابیاندازددوروکندپارهوندبکَرااینگلهايهمهخواهدمی

باماکهاستنقشیهزارطاووساست، پرهايطاووسپرهايیاقالیگلهايهمینتويحضورشوانرژي

طاووساین. رنجممیمننیستزیباگویدبکههرکسیزیباستپرهاایننظرمابهوهستیمهویتهمآنها

.گرددمیبازوکندمیشکارشاهبرايرودمیکهبازدانید می،بیاوردوکندشکارطرفآنازبرودتواندنمی

شکارخدابرايوهستیدشاهبازکههمخورد، شمامی)عقاب( باز بهدهدمیراشکارازمقداریکشاه

منیکگویدمی.خوریدمیخودتانهممقداریککنیدمیشکارطرفآنازکهچیزيآناز، کنیدمی

وجودشتمامبالهااینبکندبالهااینازراهویتشبخواهد وبرودمسجد تواندنمیگستردهبالکامالذهنی

.هستند
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دم زند تا از مقامت بر کند*****طبع، طاوس است و وسواست کند
آیدمیکهفکريهرباشدیادمان، فکرازبعدفکرکندمیوسوسهمرتبواستطاووسذهنیمنیعنیطبع

یعنی، استوسواسواینهستمنآندرونو، استطاووسپرهاياینازیکیبهمربوطذهنیدرمن

اینکهکنیممیفکرمااستفکرازبعدفکروارزنجیروکنیممتوقفرافکرازبعدفکرتوانیمنمیمااینکه

ایندرموضوعکهدانستیممیمااگر. ایمشدهمعتادفکرگونهاینبهماواستگونهاجباراینواستالزم

فعال، شودمیمتوقففکراینذهنمانبافقطنهدانستیممیحقیقتاکردیممیدركونیستزندگیفکرها

راشماسرهمپشتهاي زدنحرفاینباوزندمیحرفزندمیدماینبربناشودمییواشیواش،شودنمی

دراینمانهایتبیریشهیاماریشهدبخواهیجورکههرمابزرگییامااقامتمحلمامقام، کندمیریشهاز

ماتلنگرمختصربانداریمعمقاصالماازبعضی. شویممیکندهماچطورلحظهدراینببینید.استلحظه

.آیدمیمانقلقلک،ترسیممیدهیممینشانواکنش


